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

- NU MED FØDSELSDAG
Frivilligcenter Helsinge inviterer alle samarbejdspartnere, byrådsmedlemmer,
og andre interesserede til Nytårskur og 15 års fødselsdag.

Mandag d. 5. januar 2015 kl. 15
Vi hilser hinanden godt nytår, får en snak og et glas bobler
Vi glæder os til at se dig på Møllestien 6 i Helsinge
Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen

Gribskov-drenge i
Go'Morgen Danmark
Fuad Younes og Sliman Abdo er begge flygtet
fra krigen i Syrien.
Lige før jul var de sammen med økonomiog indenrigsminister Morten Østergaard,
inviteret ind i Go'Morgen studiet, for at
tale om integrationen af de mange syriske
flygtninge som kommer hertil.
Vi i Frivilligcenter Helsinge er stolte af
"vores" drenge som virkelig er beviset på
at når man gør en indsats for integrationen,
er resultatet dygtige unge mennesker som
bidrager aktivt til det danske samfund.

Tak!
Som tak for den frivillige indsats inviterede
vi den 19. december 2014 til julebrunch for
alle frivillige, samarbejdspartnere og
venner af huset.
Huset var spækket til bristepunktet, da over
60 personer havde valgt at deltage i den
overdådige julebrunch.

Puljer & Ansøgningsfrister for §18

Gribskov Kommune giver støtte til frivilligt
socialt arbejde, og både foreninger, grupper
og enkeltpersoner kan søge tilskud.

§18 midlerne er opdelt i tre puljer, hvor de
to af puljerne (2+3) har ansøgningsfrist den
15. januar 2015.
Du kan se hvordan du søger og finde skema
til ansøgning på Gribskov Kommunes
hjemmeside under punktet "Social
og Sundhed" -> "Frivilligt socialt
arbejde".
Eller du kan klikke her
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Højt til hest
Multikulturel Ungdomscafé har i tidens løb
dannet ramme for mange ting: cykeltur,
EU-projekt, overlevelsestur i Sverige,
fodboldklub og nu også en ridetur på
islandske heste.
Det var en fantastisk tur som alle 7 deltagere
meget hurtigt blev enige om skal gentages
hurtigst muligt!

Husk at...

...forny dit medlemskab for 2015
– og støt Frivilligcenter Helsinge.
Du kan indbetale de 50,- ved at overføre
til reg. nr. 2418, konto nr. 3489 978 287
Husk at anføre dit navn!

Raafat og Mohamad er de to initiativtagere til den nye forening,
som vil hjælpe deres landsmænd med integrationsprocessen

Flygtninge giver en hånd
til flygtninge
En ny forening ved navn Ascent ser dagens
lys i begyndelsen af det nye år. Foreningens
formål er at hjælpe flygtninge i Gribskov
Kommune med at blive en del af det
danske samfund. Endvidere har foreningen
også et kulturudvekslingssigte, idet man
gerne vil arrangere fotoudstillinger og
musikarrangementer på tværs af kulturer.
Den stiftende generalforsamling
afholdes i Frivilligcenter Helsinge
3. februar 2015 kl. 15.00 — kom og støt
dem!

Juleaften
Over 30 glade julegæster havde
meldt sig til til Frivilligcentrets
juleaftensfejring i Sognegården.
En stor tak skal lyde til de
frivillige som alle leverede et
kæmpe arbejde for at få aftenen
til at forløbe glat og ikke mindst
de mange sponsorer som sikrede
at der var penge til mad og gaver
til alle!
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