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

JUL i Frivilligcenter Helsinge
Den 24. december var Frivilligcenter Helsinge igen vært for en juleaften for borgere,
der ikke har nogen at holde jul med.
Bordene var dækket fint med service fra
blandt andet Det Grønne Hus og syv begejstrede frivillige havde knoklet med at få
hjemmelavet mad på bordet til de 14 tilmeldte, som blandt andre omfattede en
burmesisk familie.
”Det var meget smukt alt sammen, og der
blev sat stor pris på maden”, fortæller Helle
Feddersen, en af de frivillige på aftenen.
Flere af de fremmødte kendte hinanden på
forhånd, og stemningen var allerede på
toppen, da turen kom til ris a la manden,
hvor den burmesiske familier fik begge
mandelgaver.
Efter en ”nu’ det jul igen”-tur rundt i hele
centret blev de mange flotte pakker under
det meget flotte juletræ fordelt af en meget
flot julemand, og alle fik en pakke at lege
med.
Godt mætte efter lidt frugt, chokolade og
god vin fra lokale sponsorer, blev gæsterne
på storsindet manér kørt hjem af de frivillige..”Alle synes at det var rigtig hyggeligt og
glædede sig til næste år”, fortæller Helle.
”Og det var helt sikkert det hele værd at
være frivillig, for det blev virkelig værdsat.”
Vi takker både de frivillige og de mange
sponsorer for den store hjælp!

Den store pakkekamp
Julen er hjerternes og barmhjertighedens
tid og derfor giver alle velvilligt ud af deres
overskud til dem, der trænger.
Det skulle man i hvert fald tro…
Denne sandhed er dog langt fra gældende, når frivilligcentret afholder den årlige
julefrokost, hvor pakkelegen kan få
næstekærlighed og gavmildhed til at ligne
noget fra fordums tid.
Huset var fyldt med frivillige og ansatte,
der på aftenen lagde ud med en dejlig, og
en lille smule utraditionel julemiddag bestående af blandt andet laks og flødekartofler.
Efter maden havde husets
kommunikationsansvarlige, Daniel,
forberedt en lille jule-tips-13, som handlede om de ting og begivenheder, som er
sket i løbet af 2012. Quizzen blev vundet
af husets mandagshusalf, Jette, der med
10 rigtige svar overgik alt og alle og løb
med den flotte førstepræmie i form af seks
store flødeboller. Trøstepræmien gik til
Georg fra lektiecafeen, og efterfølgende
blev pakkerne bragt på banen.
Gavepapiret blev flået af og til de sidste
kaffetåre og last-minute pebernødder blev
huset lukket ned til en god jul for alle.
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Niels og Jens begge med i den nye IT-café

NY IT Café
På grund af en overvældende interesse fra
borgere, som har større eller mindre
problemer med deres computere, har vi fra
årsskiftet valgt at udvide vores Computerhjælp. En fornem række af it-kyndige frivillige har allerede meldt sig - klar til at hjælpe
med mail, internet, NemID og meget andet.
Som nogle måske har lagt mærke til, er en
ung fyr ved navn Daniel allerede begyndt
og han fortsætter ufortrødent i det nye år
sammen med de to nuværende frivillige,
Niels og Jens.
Den nye rådgivning vil stadig være en åben
rådgivning, hvor alle og enhver kan komme
ind fra gaden og få professionel hjælp til
tekniske spørgsmål, og åbningstiderne vil
også stadig være onsdag fra 10 til 12.

Månedens citat:

”De simple ting er også de mest
usædvanlige ting, og kun den vise kan
se dem.”
- Paulo Coelho , brasiliansk forfatter

Reminder I
Husk at der stadig er mulighed for at deltage
i Inge Madsens kursus Psykisk Balance, som
begynder lørdag den 12. januar. Lær hvordan du tackler stress og opbygger en
modstandskraft, så du kan navigere bedre i
nutidens mange krav og forventninger.
Tilmelding foregår på tlf. 4879 0891 eller i
centret.

Reminder II
Husk at der er ansøgningsfrist til §18-midler
tirsdag den 15. januar. Gribskov Kommune
støtter frivilligt socialt arbejde, og du kan søge både som forening, gruppe eller enkeltperson inden for tre puljer på i alt 339.000
kroner.
Læs mere på gribskov.dk og kig ind, hvis du
eller din forening har brug for hjælp til
udfyldelse af ansøgningen.

Reminder III
Husk at forny medlemsskabet af centret her i
det nye år. Prisen er stadig på ydmyge 50
kroner og for det får du medindflydelse og
friske informationer og støtter os som center.
De 50 kroner skal overføres til reg. nr. 2418,
konto nr. 348 997 8287 (husk at anføre navn)

Et fremragende glædefyldt

og godt nytår til jer alle
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