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Forord 

2012 var et godt år, som bød på rigtig mange nye tiltag i vores center. Nogle af de ting, der fortjener at 

blive nævnt her, er uden tvivl vores nye rådgivninger i henholdsvis kost og grænsesætning - begge sat i 

verden af  højtuddannede rådgivere, kurset ”Fra affald til kunst”, hvor gamle aviser og andet kasseret  

materiale pludselig fik nyt liv, eller vores nye multietniske madklub, hvor de frivillige ville lære de unge 

om mad, men endte med at blive klogere selv. Jo, der er nok at tage fat på, hvis man vil rose, anerkende 

og finde positive, konstruktive tiltag i et år, som naturligvis også 

har haft sine udfordringer. Vi kan på mange måder glæde os over, at 

der stadig er stor mangfoldighed og lige så stor aktivitet i de       

lokaler, som vi råder over.    

De bliver brugt flittigt til 

stort såvel som småt, og af og 

til kan det lige frem være 

svært at finde plads, men det 

bekræfter bare behovet for et 

center som vores, hvor mennesker, der ønsker at gøre noget for 

andre ganske frivilligt, kan få den hjælp, som de har brug for - og 

ikke mindst møde andre ligesindede, som de kan blive inspireret af, 

sparre med eller hygge sig med. I sidste ende er det jo lysten, der driver værket. Så jo mere engagement, 

vi kan samle, des bedre.  

Madklubben 

”Fra affald til kunst” 
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Som Frivilligcenter tilbyder vi seks kerneydelser, der er med til at hjælpe borgere i Gribskov lettere af 

sted gennem livets udfordringer.                                                                                                                     

Disse seks, som er en del af vores landsforening Frises aftalegrundlag, er som følger: 
 

1. Formidling af  frivilligt arbejde 

2. Foreningsservice 

3. Vejledning til opstart af  nye projekter  

4. Netværksdannelse 

5. Selvhjælpsgrupper 

6. Vejledning og borgerservice 
 

På de følgende sider vil du kunne læse, hvordan vi i 2012 på bedste vis forsøgte at levere disse seks           

kerneydelser gennem aktiviteter, foredrag, nye grupper og rådgivninger, multikulturelle fester og         

meget, meget mere. Vi håber, at du vil finde læsningen interessant.  
 

Rigtig god fornøjelse! 
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Frivilligcenter Helsinge er ikke bare et sted, hvor frivillige kommer for 

at udføre deres arbejde. Det er også en slags frivilligt supermarked, 

hvor borgere kan finde eller selv efterspørge frivillige opgaver.            

Vi har adskillige opslagstavler, magnettavler og fremvisningsmøbler, 

hvor foldere, opslag og meget mere 

kan blive set og lagt mærke til.        

På  disse fremvisningssteder har vi i 

2012 blandt andet haft opslag om           

frivillige til vores Lalandia-tur, hvor 

økonomisk trængte familier kan få et 

afbræk fra dagligdagen. Fire frivillige tog med og gjorde turen til en 

stor oplevelse for deltagerne, som samtidig fik en masse nye venner på 

tværs af nationaliteterne, som spændte helt fra Burma til Danmark.   

I frivilligcentret er det også muligt at søge efter frivillige, selv om   

aktiviteten ikke foregår i centret og bliver arrangeret uden hjælp fra 

os. Da folkene bag festivalen Musik i Lejet kontaktede os for at få 

hjælp til hvervning af frivillige, tøvede vi derfor ikke med at sige ja.   

Vi producerede opslag til centret og til vores Facebook-side og         

festivalen blev efterfølgende en stor succes - blandt andet på       

baggrund af den store frivillige indsats på det praktiske område.  

 

 

 

Formidling af  

frivilligt arbejde 

Musik i Lejet 

Lalandia i farver 
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Som du kan se på fotoet til venstre, er vi blevet beriget med ny         

teknologi i forbindelse med vores arbejde med at kunne udvide vores 

allerede eksisterende ”Computer-hjælp”. Fra starten af 2013 skifter  

dette tilbud navn til IT-café og i den forbindelse har vi søgt efter og 

fundet en lang række af frivillige, der har fremover skal hjælpe borgere 

med mail, nem-id, internet og meget andet. Antallet af frivillige i den 

nye IT-cafe er nu oppe på fem.  

Et andet af de populære                    

arrangementer i huset er vores Juleaften for  jule-løse, hvor vi dette år 

blev kimet ned af frivillige, der ville hjælpe. De fremmødte blev nærmest 

mandsopdækket, da hele syv frivillige sørgede for lækker, hjemmelavet 

mad, gaver til alle, julemand, juletræ, og hvad der ellers hører sig til på 

sådan en aften. Gæsterne gav flere gange udtryk for deres store glæde 

og taknemlighed over at være med.   

Vi har i 2012 desuden formidlet frivillige til: 

Byttebiksen (tøj til børnefamilier - i frivilligcentret) 

DR-dokumentaren ”Red Helsinge”  

Julearrangement i Tisvilde Bio   

Dansk Røde Kors nørklecafé 

Natteravnene   

Multietnisk Lektiecafé  

Kontaktfamilier for flygtninge og indvandrere 

Torsdagshusalf (i frivilligcentret)  

Tisvilde Bio 

Helsinge Aktivitetscenter 

Folkekirkens Nødhjælpsbutik 

Dansk Røde Kors besøgsvenner 

Jens i den nye IT-café 

Gaver til alle 
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Vores lyse og handicapvenlige lokaler bliver brugt flittigt af              

frivillige såvel som brugerne i det daglige. Men ud over disse to 

grupper benytter adskillige foreninger også vores lokaler til møder, 

kurser, arrangementer og meget andet. Mange af foreningerne har, 

som du kan se på vores Månedskalender, ugentlige forsamlinger, 

aktiviteter eller andet, hvor de har brug for et sted at være. Her kan 

vi som frivilligcenter tilbyde meget andet end hyggelig og            

imødekommende atmosfære. Vores center rummer også faciliteter 

som kopimaskine, whiteboard, trådløst internet samt muligheden       

for at lave kaffe, the eller måske endda mad i vores køkken.  

Blandt de foreninger, som benytter sig af vores lokaler, finder du for eksempel Natteravnene - en gruppe, 

der hver fredag aften mødes i centret og derfra flyver ud i den nordsjællandske nat for at skabe tryghed 

blandt byens borgere ved at være synlige på udvalgte steder. 

Natteravnene er ikke en ordensmagt som politiet, men kan 

med deres tilstedeværelse fungere som vidner, hvis der skulle 

opstå optøjer, og foreningen benytter - lige som mange andre 

grupper i huset - centrets lokaler som base. Huset fungerer på 

denne måde som et samlingssted, hvor veste, lommelygter   

eller andet udstyr kan opbevares, så tingene ikke konstant skal 

transporteres frem og tilbage. Om vinteren er det desuden 

godt at have et fast tilholdssted, så man kan få sig en kop varm kaffe eller te, når man har lyst til det.   

Foreningsservice 
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Foreninger kan også bruge vores center til at promovere sig selv - for-

udsat naturligvis at der ikke er profit involveret. Det kunne for           

eksempel være ved at sætte opslag op, hvor der bliver annonceret for 

arrangementer, kurser og lignende, men det kan også være ved at    

udstille malerier, som foreningen Kunstværkstederne fra den anden 

side af Møllestien gjorde i løbet af efteråret. Syv kunstnere udstillede      

malerier til glæde for alle i centret.  

Sundhed i Sommerlandet er en   

sammenslutning af tre foreninger, der igen i år mødtes i vores center 

for at planlægge, kopiere og - ikke mindst - få designet materiale, som 

de kunne tage med sig ud på deres kampagner, hvor de måler blandt 

andet blodsukker og lungekapacitet på regionens borgere.                    

Foreningerne benytter desuden centrets campingvogn, der står foran 

centret - til rådighed for de, der har brug for mobile faciliteter.  

FOF Dansk og IT 

Hjerteforeningen 

Byttebiksen 

Det Grønne Hus 

Café Livet Kalder 

Bisidderkompagniet 

Projekt GRIB 

Red Barnet  

Røde Kors Nørklerne 

Blistrup Medborgerhus 

Danske Handicaporg.  

i Gribskov 

Vi har i 2012 desuden serviceret følgende foreninger og grupper: 

Kildemarked i Tisvilde 

Selvhjælpsgrupperne 

Ældresagen 

Folk Festival 

SIND - Benzo-rådgivningen 

Integrationsgruppen 

Kunst fra den anden side 

11 åbne rådgivninger 

Multietnisk Madklub 

Multietnisk Mødregruppe 

Multietnisk Ungdomscafé 

Campingvognen - klar til tjeneste 
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Det hænder temmelig ofte, at en ny rådgivning, gruppe eller     

aktivitet ser dagens frivillige lys. I vores center har der i 2012 især 

været stor aktivitet inden for rådgivningerne, hvor vi har set     

tilgang af hele fire nye af slagsen, mens en eksisterende er blevet 

udvidet med endnu flere rådgivere.       

Malene Nielsen på billedet her til højre 

står bag den nye og meget populære  

Kostrådgivning, mens fotoet nederst til 

venstre er af Pernille Jellingegaard fra  

vores nye Forældresparring, hvor gode 

råd til forældre er gratis. Begge            

rådgivninger forestås af uddannede kvinder med meget på deres cv’er.                                                                       

Når en person ønsker at starte et nyt projekt, forsøger vi altid at gi’ den bedste 

vejledning. Vi har mange års erfaring med at   

søsætte nye aktiviteter og kan derfor hjælpe med 

netværk, informationer og praktisk hjælp, så de nyfødte tovholdere får en 

god start.  

Vi kan også lede deltagere fra en aktivitet videre over i en anden, som vi 

for eksempel har gjort med vores nye multietniske madklub, der ligger før 

Multietnisk Ungdomscafé. På den måde kan vi skabe et flow af deltagere, 

så de nye initiativer kommer godt fra start.               

Vejledning til opstart                       

af  nye projekter  

Forældresparring 

Malene Nielsen 
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Det kan vi også gøre, hvis der er tale om to projekter, der supplerer 

hinanden. I 2012 startede både Sprogtræning og Sprogværkstedet - 

grupper, hvor udlændinge kan træne deres danske i rolige rammer. 

Sprogtræning er en-til-en undervisning, mens 

Sprogværkstedet er i grupper, men her er det 

oplagt at henvise til hinanden, så det danske  

sprog bliver bedre endnu hurtigere.   

Slutteligt i dette kapitel vil vi nævne, at i       

forbindelse med kursus hjælper vi altid med at finde deltagere gennem opslag,     

annoncer - eller sågar artikler, som vi i øvrigt skrev en af, da kurset ”Fra affald til 

kunst” havde brug for reklame. Vi hjælper med koordinationen og får sendt       

remindere af sted, når kurset nærmer sig, og  naturligvis også med at få styr på de 

praktiske ting på selve kursusdagen - det være sig kaffe, te, skriveredskaber eller 

noget helt fjerde. Har du en idé til et projekt, så kontakt os endelig, så vi kan få en snak.  

Grænsesætning (rådgivning)   

IT-Café (rådgivning) 

Konflikthåndtering (kursus) 

Maskedag 

Naturvandring 

Mindfulness-kursus for igangsætterne 

Terapeutisk rådgivning (find den rigtige terapeut) 

Nyt IT-system i Google 

Åben Mindfulness 

Gældsrådgivningsprojekt (i samarbejde med FC Helsingør) 

I 2012 er følgende projekter desuden blevet sat i søen: 

Sprogtræning 

Roseleide Skarby 
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I frivilligcentret skal du stort set bare dukke op, så er du sikker 

på at møde andre frivillige, og har du brug for at skabe netværk 

til andre med samme interesse eller andre, som er i samme          

situation, ja så er der også masser af muligheder for det.            

Vi afholder løbende aktiviteter, hvor aktiviteten fungerer som      

rammen, hvori ligesindede 

kan møde hinanden.        

Et eksempel er               

Maskedagen, hvor            

forældre med små børn mødes og laver noget sjovt sammen med 

deres børn. Har kan både forældre og børn få sig nogle nye         

bekendtskaber og samtidig komme hjem med noget, som kan      

bruges til Fastelavn.  

Et andet eksempel er vores 

tilbagevendende (og meget populære!)   Multikulturelle Fest. Her 

mødes et hav af nationaliteter til en   aften med mad fra hele       

verden, festlige indslag, sjove udklædninger, og - ikke mindst - 

muligheden for at danne nye netværk og få et indblik i andre      

kulturer. Antallet af gæster ligger sjældent under 70, og vi bliver 

ofte nødt til at rykke sammen, fordi rygtet om en multikulturel 

fest har spredt sig i byen.                                                           

Netværksdannelse 

Nationerne mødes hos os 

En datter i forklædning 
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På ungeområdet har vi været særligt aktive i 2012. Som nævnt tilbage i forordet, så startede vi i år en 

multietnisk madklub for unge. Men allerede i efteråret 2011 startede 

vi Multietnisk Ungdomscafé. Cafeen fik en rigtig god start og i           

efteråret 2012 fik gruppen bevilget 60.000 kroner fra EU’s projekt 

”Aktive Unge”. Midlerne betød, at der nu var flere muligheder for at 

arrangere sjove, lærerige og netværksudvidende aktiviteter for de      

unge, så deres start her i Danmark 

kan blive lidt nemmere.  

Fotoet til højre er fra projektet 

”Integration på to hjul” - en cykeltur rundt i Nordsjælland for unge 

flygtninge og indvandrere, som skulle hjælpe de unge med at lære 

om dansk kultur og sørge for at de unge samtidig ville få sig nogle 

nye venner. Projektets målstreg var tegnet op foran frivilligcentret, 

hvor der blev uddelt diplomer, holdt taler, og fejret at målet for      

turen var nået.   

 

 

I 2012 har vi desuden hjulpet følgende netværksinitiativer 

Kultur-tur venner 

Lalandia-turen (nævnt tidligere)   

Multietnisk Mødregruppe (for udlændinge med små børn) 

Røde Kors Nørklerne 

Vandreholdet 

Syrien og Libanon forenet i cafeen 

Trafiksikker integration 
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Har du svært ved at klare skærene selv, ja så ved du sikkert 

godt, at det er rart at dele livet med andre i samme situation. 

Det ved vi også her i centret, og derfor lægger vi hus til flere 

selvhjælpsgrupper, hvor ligesindede kan møde hinanden,      

udveksle erfaringer og tanker og på den måde hjælpe hinanden 

videre i livet. En af de længst fungerende selvhjælpsgrupper i 

huset er Café Livet Kalder - en café for stressramte, ledige og 

andre, der har brug for et kærligt skub. Cafeen har fået ny    

tovholder, idet Flemming 

fra Manderådgivningen har 

valgt at køre cafeen videre til stor glæde for de allerede eksisterende 

gæster. Cafeen mødes hver fredag klokken 10 - 13 (når de ikke er på 

en af deres månedlige ture ud i verden) og snakker om livet,           

udfordringer og problemer, men også glæderne og de lyse momenter. 

Der bliver grint og grædt, tænkt og funderet, og alle er naturligvis 

velkomne - uanset alder, nationalitet, køn eller personlige situation.  

En anden af vores længst fungerende selvgrupper er ”Indre ro og   

afklaring”, som er en gruppe for personer, der kæmper med stress og uafklarethed. Her har vi gjort et 

stort arbejde for at annoncere efter nye medlemmer i både den lokale avis og på nettet, og arbejdet lader 

til at have kastet frugt af sig, for gruppen kører nu velbesøgt videre under ledelse af blandt andre Ellen 

Richter, der har været frivillig rådgiver i centret over en længere periode.  

 

 

 

Selvhjælpsgrupper 

Livet Kalder - på bymuseum 
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Mange unge kvinder med anden baggrund end dansk er bange for at gå ud efter mørkets frembrud.         

Det ville vi gøre noget ved, og i samarbejde med træneren i den lokale 

taekwondo-klub dannede vi i sensommeren et selvforsvarshold, som 

over seks gange lærte at forsvare sig selv gennem foredrag og           

tekniske øvelser. Interessen bredte sig senere til de frivillige, som   

også fik glæde af den                  

professionelle træning, der       

foregik i Helsinge Hallerne.  

Selvforsvar er der ikke brug for i 

naturen - i hvert fald ikke den danske. Den kan derimod bruges til 

Naturterapi, og netop sådan et hold starter op i marts 2013, når 

psykoterapeut Lone H. Feddersen tager gruppen af deltagere med 

ud i skoven, på engen og på marken, så de kan bruge omgivelserne 

til at få sat billeder på deres tanker og følelser. For nogle kan      

tanken om et klinisk hvidt terapilokale virke afskrækkende, men i naturen er ingen pinlig tavshed, for der 

er der masser at kigge på. Vi håber, at annoncerings-forarbejdet i 2012 vil give gruppen en god start. 

I 2012 har vi desuden haft tilknyttet følgende selvhjælpsgrupper: 

Bliv ven med angsten 

Multietnisk Mødregruppe (nævnt tidligere) 
Tøsegruppe (for teenagepiger) 

Intro til selvforsvar 

Lone Holm Feddersen 
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Er du faret vild i den sociale jungle, eller har du brug 

for hjælp til noget indviklet, så kan vi som regel       

hjælpe. Hvis ikke, så kan vi helt sikkert henvise til det 

sted, hvor du kan få den rigtige hjælp. Er du           

udlænding og har svært ved det danske, så frygt ikke, 

for også her har vi et godt  

tilbud. Vi afholder løbende 

dialogmøder med kommunen, 

og her kan du komme og sige din mening - uanset om det drejer sig om          

manglende varmt vand, udebleven hjælp eller for få muligheder for                     

aktivering. Vi lytter, uddeler folder og andet informationsmateriale og forsøger 

at forbedre vores multietniske indsats dag for dag.  

Som du kan se her til venstre, er vi også ude og fortælle 

om vores aktiviteter. Vi sætter stande op på både          

Kulturnatten og på loppemarkeder, så alle, der er             

interesseret i at gøre en frivillig indsats, kan få mere at vide. I standene er der 

altid en eller flere frivillige til stede, som har prøvet det frivillige arbejde på egen 

krop, og de kan fortælle masser af historier fra livet som frivillig og hverdagen i 

centret. Foldere og andet materiale ligger i øvrigt altid fremme i centret, så folk 

kan komme ind fra gaden og få mere at vide om det, de er interesseret i, eller 

melde sig ind i centret for den beskedne sum af 50 kroner pr. år.  

Vejledning og borgerservice 

Loppemarked i Tisvilde 

Dialogmøde for de unge 
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Det frivillige arbejde er dog ikke forbeholdt menigmand. Beslutningstagerne har også mulighed for at 

komme på besøg hos os. Det sker i ugen op til Frivillig Fredag, som er den sidste uge i september.        

Her kan politikere, såvel som embedsmænd komme i praktik og       

snuse lidt til den frivillige verden og blive lidt klogere på, hvad de 

bevilgede penge bliver brugt på. I 2012 var en af de besøgende     

Marianne Knudsen fra Gribskov Kommunes Pensionsafdeling og hun 

havde efter eget udsagn en rigtig god og lærerig oplevelse med at 

være med i fredagens udgave af sprogtræning for udlændinge.  

Er du mere til at lære om naturen?        

Så tag med på natur-tur med vejleder  

Niels Henriksen fra Nordsjællands      

Naturskole. Dette års tur blev noget af et tilløbsstykke, og meget tyder på, at 

successen vil blive gentaget i 2013. Dagen bød blandt meget andet på    

smagsprøver, alternative planter og - som du kan se her til højre - spændende 

fund i vejkanten, og hvis ikke alle vidste lidt om, hvad skoven omkring       

Kagerup rummer, så ved de det i hvert fald nu.                                                          

Datoerne for den næste natur-tur vil blive annonceret i centret, på                   

hjemmesiden og på Facebook.  

 

 

Et fund i vejkanten 

Embedskvinde i praktik 
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Overblik: 
Vi bringer på de næste sider en komplet liste over de mange rådgivninger, grupper, ansatte og meget  

mere, som har været i huset i 2012. Vil du vide mere om de respektive grupper eller rådgivninger, 

kan du klikke ind på vores hjemmeside på adressen www.frivilligcenter-helsinge.dk. Du kan også 

henvende dig i centret, som har åbent dagligt, hvor vi står til rådighed med vejledning og              

henvisning til relevant hjælp.  
 

God fornøjelse! 
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Rådgivninger i 2012: 

BENZO-RÅDGIVNING 

Gratis og anonym rådgivning om       

medicinafhængighed af benzodiazepiner                           

(nerve/sovemedicin). Vejledning af         

benzo-rådgiver Lis Kunckel. Hver        

onsdag kl. 18 - 20. 

BISIDDER KOMPAGNIET 

Få støtte og hjælp, hvis du skal på    

kommunen eller andre steder, hvor det 

er svært at gennemskue konsekvenserne 

af det, der bliver sagt. Vi støtter, vejleder 

og hjælper, især i tekniske sager, hvor du 

føler dig utryg.  

COACHING 

Ved certificeret coach Inge Madsen. Få 

hjælp og vejledning, så du ender med at 

få det maksimale ud af dit liv. Kun for 

medlemmer af centret (det koster 50 

kroner om året).                                     

Torsdag i lige uger 14 - 17.  

FORÆLDRESPARRING 

Er du far eller mor til små eller store 

børn og har du brug for professionel 

sparring til at håndtere hverdagens  

dilemmaer bedre? Så kom og få hjælp af 

psykoterapeut Pernille Jellinggaard i 

vores nye ”Forældresparring”.  

IT-CAFÉ 

Hver onsdag fra kl. 10-12. Gratis hjælp 

til dig og din computer - fx hjælp til 

internet, digital signatur, tekstprogram, 

e-mail eller lignende.                                 

Kom med din bærbare eller brug              

frivilligcentrets computere.  

GRÆNSER OG STRESS 

Har du svært ved at sige fra eller svært 

ved at trække grænser på en måde, så 

folk forstår, hvad du mener? Så få gode 

råd og vejledning af psykoterapeut Lone 

H. Feddersen. Aftaler bookes direkte hos 

hende på tlf. 2070 1446.  
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JURIDISK RÅDGIVNING 

Få hjælp til at komme bedre igennem 

lovjunglen af super kompetente               

rådgivere. Ulige mandage kl. 17-18.           

Mød op i Frivilligcenter Helsinge eller 

ring på tlf. 4879 0891.                            

Medbring evt. dokumenter. 

KOSTRÅDGIVNING 

Få hjælp til sundere livsstil af uddannet 

klinisk diætist og ernæringsrådgiver 

Malene Nielsen. Book tid på 4879 0891.                                               

Hver mandag kl. 10 - 12.                               

Rådgivningen er også for familier med 

overvægtige børn. 

MANDERÅDGIVNING 

Genvind din maskuline identitet og få en 

maskulin snak mand til mand. Lær at 

tackle jalousi og at kommunikere følelser 

på en konstruktiv måde. Ring på 4879 

0891 og lav en aftale med Flemming. 

Torsdag kl. 15- 17.  

TERAPEUTISK RÅDGIVNING 

Har du ondt i sjælen? Så står kompetente 

og erfarne rådgivere klar til at hjælpe dig 

med at finde den rigtige terapeut.           

Træffetid efter aftale. Ring 4879 0891.  

ØKONOMISK RÅDGIVNING 

Bogholder Pernille A. Holm tilbyder 

gratis rådgivning. Få hjælp til at lægge 

et fornuftigt og sammenhængende         

budget, hjælp til forskudsskema,             

årsopgørelse eller lignende.                   

Onsdag i lige uger kl. 19 - 20.  

STRESS-RÅDGIVNING 

For dig, der er på grænsen til stress og 

gerne vil forebygge, og for dig, som  

allerede har krydset grænsen og er 

stressramt. Få hjælp af Pia Jørgensen, 

cand. pæd. psych. og mindfulness-

instruktør.  
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Netværksgrupper i 2012: Selvhjælpsgrupper i 2012: 

KULTUR-TUR VENNER 

Et netværk for mennesker, der gerne vil 

have flere oplevelser sammen med andre. 

Film, udflugter, udstillinger m.v.         

Fælles spiseaften ca. 1 gang om              

måneden. Kontakt Marianne på                    

tlf. 4879 4701 eller tlf. 4879 0891.  

RØDE KORS NØRKLERNE 

Hver torsdag kl. 14 –16 mødes vi og 

nørkler/strikker efter opskrifter fra 

Dansk Røde Kors. Garnet er ofte            

genbrugsgarn. De færdige ting bliver 

sendt til katastrofeområder.  

VANDREHOLDET 

Kom og gå en tur ”Walk and talk” et par 

timer i eller omkring Helsinge.                

Moderat tempo.                                  

Mødested: Frivilligcenter Helsinge. 

Hver tirsdag kl. 10.  

CAFÉ LIVET KALDER 

Er du sygemeldt, stressramt eller            

deprimeret? Så mød andre i samme          

situation og få hjælp til at komme tilbage 

til livet.                                                    

Hver fredag 10 - 13.  

INDRE RO OG AFKLARING 

For dig, som har brug for at genfinde 

den indre balance og sammenhæng i 

hverdagen. Vi taler sammen i fortrolige 

og hyggelige rammer.                               

Hver mandag kl. 15 - 17.  

TEENAGE-TØSEGRUPPE 

For teenage-piger i Gribskov, som har 

lyst til at være mere udadvendte.          

En gratis samtale- og udviklingsgruppe. 

Ring på 4879 0891, hvis du er              

interesseret i at være med.  
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Multietniske grupper i 2012: 

MULTIETNISK MADKLUB 

Lær at lave lækker, nem og sund mad 

sammen med andre unge. Vi laver 

mad fra hjemlandet eller Danmark, og 

der er ingen krav til dine evner i et 

køkken. Udvalgte onsdage kl. 17 – 19.  

MULTIETNISK MØDREGRUPPE 

Har du anden etnisk baggrund end 

dansk er du meget velkommen til at 

være med her. Vi vil få besøg af           

tandplejer, læge og mange flere.                                     

Torsdag i ulige uger kl. 10.30 - 12.30  

MULTIETNISK SPROGHJÆLP 

Sprogtræning - Individuel træning 

i dansk hver tirsdag kl. 10 - 12.          

Tilmeld dig på 4879 0891.                                     

Sprogværkstedet - Kom og træn dit 

danske sammen med andre.             

Hver fredag 10 - 12.  

MULTIETNISK LEKTIECAFÉ 

For tosprogede børn og unge - hver 

tirsdag og torsdag 17 - 19.              

Fra 1. klasse til gymnasieniveau.   

Danske børn med særlige behov er 

også velkomne.  

MULTIETNISK UNGDOMSCAFÉ 

Caféen er et tilbud til dig i alderen        

18 - 35 år. Her kan du komme og 

møde andre kulturer og få en                

anderledes og sjov aften.                        

Alle arrangementer er gratis.              

Hver onsdag kl. 19 – 21.  

Vores multietniske tilbud er primært rettet mod 

personer med anden etnisk baggrund end dansk, 

men danskere er også hjerteligt velkomne.  
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Husalfer i 2012: 

      Jette Wichmann (mandag)       Dorrit Heckscher (tirsdag)     Annelise Grevelund (onsdag)     Karen Lergard (torsdag)          Sussi Håndbæk (fredag) 

  

Husalfer 

En husalf er en person, som hjælper med at gøre frivilligcentret til et              

hyggeligt sted at være. Husalfen gør morgenbordet klar med kaffe og brød, 

gør rent, byder velkommen, og er i det hele taget en ret uundværlig person i 

centret. Husalfer er, som så mange andre i centret, venlige, frivillige sjæle. De har 

valgt at bruge noget at deres fritid på at hjælpe til med de praktiske ting, så de 

ansatte kan koncentrere sig om deres arbejde.                                                                                                                    

Herunder kan du se, hvem der var husalfer hos os i 2012:  
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Huskunstnere i 2012: 

         Sonja Ekkenberg Lebeda                     Kunstværkstederne                         Annette H. Krebs                       Diverse, blandt andre Doris C.  
                                               Daugbjerg og Anne W. Alexander 

Huskunstnere 

For at frivilligcentret ikke bare skal bestå af fire hvide vægge, finder vi    

løbende kunstnere, som har lyst til at udstille deres malerier eller anden kunst 

hos os - til glæde for alle de mange mennesker, der kigger ind.               

Kunstnerne har samtidig mulighed for at få vist deres kunst frem og sælger måske et 

maleri eller to. På den måde er der lidt win-win over det.                                                

Herunder kan du se, hvem der har udstillet i frivilligcentret i løbet af 2012: 
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Ansatte pr. 1. januar 2013: 

        Rikke Njust (leder)      Inge Madsen (integration)          Lene Jensen (adm.)           Sussi Olsen (vikar, int.)     Daniel V. Johansen (komm.) 

Frivillig teknisk support i 2012: 

    Daniel B. Andersen              Niels Engdahl                   Jens Hoffmann  

Disse tre prægtige herrer hjælper os med vores 

internet, vores mailsystem, vores hjemmeside og 

meget, meget mere. Uden dem ville vi hurtigt få 

alvorlige tekniske problemer.  
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Bestyrelse (valgt marts 2012): 

          Alette Reventlow             Anne-Grethe Kirk, suppl.               Jens Hoffmann, suppl.          Elsebeth Kirk Muff               Pernille A. Hom, revisor 

              Gribskov Kommune   

 Steen Nielsen, formand        Inger Kruse, næstformand           Bente Haugård                     Lisbeth Havemann                    Sussi Olsen 

Bestyrelsen sammensættes på generalforsamlingen i marts og vælges for en to-årig periode.  
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Tak! 
 

Vi vil gerne takke alle samarbejdspartnere for et rigtig godt 2012,       

og en særlig tak skal lyde til alle jer frivillige, der endnu engang har 

gjort en kæmpe indsats for andre gennem 

jeres arbejde her i centret.  

De bedste hilsner og et stort håb om et 

rigtig godt 2013. 

Bestyrelsen 
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Find os på Møllestien 6: 

”Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen.” 

Frivilligcenter Helsinge 

www.frivilligcenter-helsinge.dk, tlf. 4879 0891, info@frivilligcenter-helsinge.dk 
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