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

Hjælp til adopterede
Er du blevet adopteret som barn, og
oplever ting i dit liv der er svære at forsta,
acceptere eller leve med, er der hjælp at
hente i vores nye adoptionsradgivning.
Her kan alle - uanset etnisk oprindelse - fa
støtte, rad og vejledning til livet som
adopteret. Radgivningen er startet af Lars
Hussein Hansen der tilbragte de to første
ar af sit liv pa et børnehjem i Rwanda,
hvorefter han blev adopteret af et dansk
ægtepar i 1964.
I hans nye radgivning kan du fa en snak
om det der optager dig, fa støtte og rad til
hvordan du kan takle de udfordringer du
star med. Du kan ogsa fa oplysninger om
hvor og hvordan du kan finde andre, der
kan hjælpe dig videre pa den - til tider besværlige vej som adopteret.
Lars er pt. pædagogisk medarbejder i
Gribskov Ungdomsskoles fritidstilbud til
børn i 6 klasse i henholdsvis HUC i
Helsinge og pa Karlsminde i
Græsted. Han har 10 ars erfaring ud i
arbejdet med børn og unge.
Ring pa 4879 0891, hvis du er interesseret.

De unge ta’r til Tinget
Mange er af den opfattelse, at nutidens
unge ikke interesserer sig for politik.
Det synes vi er synd og skam.
Derfor tager Ungdomscafeen mandag den
15. april pa en tur til Christiansborg, sa
den fordom kan blive gjort til skamme.
Her venter blandt andet Grundloven,
Folketingssalen og Vandresalen pa
fremvisninger, og de unge vil blive
introduceret til de steder, hvorfra landets
politiske ledere regerer landet, og maske
far de unge en ide om, hvorfor landet ser
ud, som det gør i dag.
Efter rundvisningen gar turen til en
restaurant, hvor det politiske indblik kan
vendes over en god middag, inden turen
gar mod Helsinge igen.
Er du med i Ungdomscafeen, og har du lyst
til at deltage, sa ring pa 4879 0891 eller
skriv dig pa listen i centret.
Husk i øvrigt at der er teater og debat om
livet som ung torsdag den 4. april
kl. 16 - 17 i Gribskov Kultursal.
Det er gratis at komme ind.
OBS! Denne publikation (meddelelse) forpligter kun
forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar
for indholdet.

Lars Hussein Hansen
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Få styr på gælden
Vi fortsætter vores række af nye
radgivninger fra forsiden med endnu et
tilbud, som kan gøre en stor forskel for dig,
der har uorden i økonomien.
Er din gæld steget dig over hovedet og har
du brug for at fa et større overblik over,
hvem du skylder hvad, sa frygt ikke, for i
den nye Gældsradgivning kan du fa hjælp
til at fa mere kontrol over din gæld. Du kan
ogsa fa hjælp til at lægge et budget, sa din
økonomi hænger bedre sammen, og sa
renter og afdrag ikke løber løbsk - med dit
psykiske velvære som pris.
Den nye radgivning henvender sig i særlig
grad til unge mellem 18 og 25 ar, som
desværre ofte løber ind i gældsproblemer,
der kan fa konsekvenser i form af for
eksempel stop pa uddannelsen.
Alle interesserede er velkomne. Ring pa
4879 0891 for mere information.

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

Erhvervsmand i bestyrelsen
Der var god stemning og masser af
engagement fra alle deltagende, da Lars
Herschend pa generalforsamlingen i
marts blev valgt ind som det nye
bestyrelsesmedlem. Lars kommer fra
trælast-branchen, og dystede med tre
andre kandidater om de tre ledige poster,
hvor Bente Haugaard og Steen K. Nielsen
endte med at fa genvalg.
Jens Hoffmann og Anne Grethe Kirk
fortsætter som suppleanter, og dermed
ser bestyrelsen nu saledes ud:
Steen K. Nielsen, Bente Haugaard, Lars
Herschend, Inger Kruse, Lisbeth
Havemann, Jens Hoffmann (suppleant),
Anne Grethe Kirk (suppleant), Christian
W. Hansen (Gribskov Kommunes rep.),
Pernille A. Holm (revisor)

Multikulturel Fest
- torsdag den 25. april fra 17 - 21.
Mød op i dit hjemlands dragt og
medbring en ret mad til fælles madbord.
Alle har mulighed for at give et nummer
pa scenen, og der vil blive trukket lod om
præmier til dem, som bidrager med et
nummer.
Inviter alle du kender - venner, familie
eller bekendte.
Vi glæder os til at se jer :)

Tre nye var på valg

Månedens citat:
”Et godt hoved og et godt hjerte,
er altid en formidabel kombination.”
- Nelson Mandela
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