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

Camping med vaders
og vandpibe

Pris til frivillighed
For første gang nogensinde har Gribskov
Kommune besluttet at uddele en pris til det
frivillige sociale arbejde i kommunen.
Det er vi rigtigt glade for!
Prisen skal gå til en person, en gruppe, en
forening eller en organisation, som:
1. gør en helt særlig indsats inden for det
frivillige sociale arbejde
2. skaber opmærksomhed omkring det
frivillige sociale arbejde
3. samarbejder bredt med andre i
lokalområdet (gennem partnerskaber,
alliancer eller andre samarbejdsformer)
4. skaber resultater, der gør en positiv
forskel for borgere i Gribskov kommune

Prisen uddeles på Gribskov Rådhus til
Frivillig Fredag-festen den 27. september.
Har du nogen i tankerne, som du synes bør
få prisen, kan du udfylde skemaet på
kommunens hjemmeside inden den 9. august,
og så ellers bare håbe på, at
Social- og
Sundhedsudvalget er enigt
med dig.
Skemaet finder du ved at
klikke på den glade
guldmand her til højre.

Bare fordi det er dansk, behøver det jo ikke
være kedeligt. Det var årets sommertur til
Nysted Camping et rigtig godt eksempel på!
Iført vaders og fiskenet kastede den 35
mand store gruppe af økonomisk trængte
flygtninge og indvandrere sig ud i netfiskeri
i farvandet omkring Lolland - i nærheden af
den campingplads, hvor deres hytter lå.
Deres fiskeri- og campingmedsammensvorne
bestod denne sommer af de tre frivillige
hjælpere Jens, Anne Wilson og Thair, der
deltog på lige fod med deltagerne. Mange af
dem kendte de allerede fra centret, men der
var da også nogle nye ansigter med.
”Det var en rigtig god tur og alle hyggede
sig rigtig meget”, fortæller Jens efter
hjemkomsten fra turen, der varede knap en
uge og som fandt sted i begyndelsen af juli.
Med på turen var børn, unge og forældre fra
Uganda, Tjetjenien, Syrien, Libyen, Libanon,
Algeriet, Irak, USA og Danmark. Undervejs fik
de også oplevet at køre på tandem, kigge på
veteranbil, spise en masse eksotisk mad fra
deltagernes hjemlande, og så - naturligvis at ryge på den altid populære vandpibe.
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Fredagshusalf søges

Kataloget er klar!
Så er kataloget for dette års Frivillig Fredag
klar til at blive læst!
Er du politiker eller medarbejder i Gribskov
Kommune eller erhvervsmand/kvinde,
så kan du bruge kataloget til at finde
inspiration til, hvordan du vil bruge dagen/
dit praktikophold hos os. Er du frivillig, kan
du bruge kataloget til at se, hvilke af dine
kollegaer, der måske får fint besøg, eller til at
se, hvad der ellers findes af frivillige tilbud i
Gribskov Kommune.
Du/I kan blandt andet se eksempler fra de
to frivilligcentre, men også mange andre
foreninger, som for eksempel Dansk Røde
Kors eller Den Glade Klub (og hvem vil ikke
gerne være med i den!).
Du finder kataloget ved at klikke på billedet
over teksten her.
God fornøjelse!

Vi søger en person, der vil hjælpe os med
de praktiske ting om fredagen. Vi har brug
for en imødekommende og smilende mand/
kvinde, der kan li’ at servicere og modtage
både gæster og personale. Stemningen i
huset er allerede rigtig,
rigtig fin, og det vil
vi gerne ha’ at den
fortsætter med at være,
og det kan du, eller den
du kender, måske være
med til.
Ud over kaffebordet,
som vi samles om
ved 10-11-tiden, er
der også opgaver
som rengøring og
videreformidling af
besøgende.
Det bedste ved jobbet
er dog de mange
dejlige mennesker,
som kommer i centret
- blandt andre Karen (her til højre) - som er
husalf om torsdagen, og i denne anledning er
klædt i den grønlandske nationaldragt.
Arbejdstiden er 9 - 12.

Månedens citat:

”Det er deri, paradokset består; det er ved at give, at vi får”
- Frans af Assisi, italiensk asket
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