
www.frivilligfredag.dk

FRiViLLiG FREDAG

KOM TIL FEJRING  
AF DE SEJE FRIVILLIGE 
i Gribskov kommune

Fredag d. 24. september 
15.00 – 18.00 i Kulturhavn Gilleleje

Invitation til Frivillig Fredag 2021 – Danmarks nationale frivillighedsdag

Temaet for Frivillig Fredag er ”Lokale stemmer”. Kom og vær med når Gribskov kommunes mange lokale 
frivillige stemmer fyrer den af!

Arrangementet er for alle, der ønsker at fejre de mange lokale ildsjæle i vores kommune og skydes i gang af 
borgmester Anders Gerner Frost. 

Med Kulturhavn Gilleleje som ramme skabes en sjov og festlig eftermiddag med aktiviteter i hele huset.  
Fra kl. 15.00 – 18.00 kan du fx:

 Deltage i spændende samtalecaféer om lokalt engagement, frivillighed og foreningsliv

 Udfordre venner, bekendte eller dig selv i sjove spil

	 Lytte	til	god	musik	og	synge	med	på	fællessang

	 Hygge	og	snakke	med	gode	mennesker	over	en	kop	kaffe	og	kage

	 Møde	nogle	af	de	mange	frivillige	og	foreninger	i	Gribskov	kommune

 Se hvem der modtager årets Frivilligpris, Kulturpris og Seniorpris

Det er gratis og kræver ikke tilmelding! - Se program på www.aktivgribskov.dk under nyheder.

Byd ind! 
Dagen	bliver	bedst,	hvis	vi	skaber	den	sammen.	DERFOR!	Hvis	I	som	forening	eller	frivilliggruppe	har	en	idé	
til	en	aktivitet	på	dagen,	I	gerne	vil	stå	for,	må	I	meget	gerne	skrive	til	kultur-fritid@gribskov.dk. Der vil også 
være	et	fællesområde,	hvor	I	kan	lægge	infomateriale	om	foreningen/gruppen,	eller	I	kan	få	plads	ved	et	
lille cafébord. Der er begrænsede pladser og de fordeles efter først til mølle.

Deltag i fællesspisning! 
Kl. 18.00 er der mulighed for at deltage i fællesspisning for 100 kr. pr. person. Tilmeld dig “Fællesspisning 
Frivillig Fredag” på https://gribskov.nemtilmeld.dk senest d. 20. september.  
Deltagelse i fællesspisningen forudsætter, at du er aktiv i frivilligt arbejde.  
Der er begrænsede pladser og de fordeles efter først til mølle.

Frivillig Fredag arrangeres af Gribskov Kommune i samarbejde med  
Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted, Frivilligcenter Helsinge samt  
Gribskov kommunes Idrætsråd og Kulturråd.

VI SÆTTER PRIS PÅ DIG!

Dig der gør en forskel i fodboldklubben, i genbrugsbutikken, ved lokale events og koncerter. 

Dig der renser strandene for affald, besøger mennesker der har brug for selskab eller  
utrætteligt uge efter uge stiller op til alverdens foreningsaktiviteter.

Dig der brænder for en sag, engagerer dig og gør noget som gavner alle os andre i  
Gribskov kommune. 

TAK!


