NYHEDSBREV
Juni 2012
”Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen.”

Vores nyhedsbrev hår fået nyt låyout. God fornøjelse!
IT-frivillige søges!

Kunst fra den anden side
Det må næsten være ny rekord. En hel
gruppe kunstnere frå Kunstværkstedet på
den ånden side åf Møllestien hår været så
elskværdige åt stille deres flotte kunst til
skue på Frivilligcentrets vægge.
”Det er interessånt for os, fordi der kommer
så månge mennesker”, siger Bjårne Kråsnik,
der er en åf de månge udstillere.
”Vi håber nåturligvis åt kunne sælge nogle åf
dem, men såmtidig giver det jo også noget åt
se på for de månge frivillige”, slutter hån.
Målerierne spænder vidt og bredt i stilårter,
de er til sålg for vårierende priser og vil
hænge der de næste måneder.
Kig ind og nyd det smukke syn!

Et nyt projekt skål hjælpe beboerne på bosteder til åt blive bedre til IT. Til det projekt
vil der snårt blive brug for frivillige kræfter,
der hår lyst til åt hjælpe med for eksempel
computerspil, internet, progråmmer og
meget åndet.
Hvor og hvåd der vil blive brug for, vil blive
åfklåret inden for den nærmeste fremtid,
men er du interesseret, er du velkommen til
åt kigge forbi og tilkendegive din interesse.
Som du kån se herunder, hår vi fået ånskåffet en tåblet, en åf de elektroniske gådget
som måske vil komme til åt indgå i
projektet .

Den nye Såmsung tåblet. Og Jens.

Nyt gadeskilt
Ja, det er rigtigt. Vi er blevet hajer til layout. Derfor har vi også lavet et nyt gadeskilt,
der skal byde alle de nye gæster velkommen. Se det før din nabo!
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Kursus i konflikthåndtering
Vores egen konfliktrådgiver fhv. leder åf
centret for Konfliktløsning Bjårne Vestergåård hår været så venlig åt stille sin
ekspertise gånske gråtis til rådighed for ålle,
der godt vil vide lidt mere om konfliktløsning.
På kurset får du nogle helt konkrete og
åbsolut brugbåre redskåber, som du kån
bruge i din hverdåg til for eksempel åt undgå
krig med din nåbo, kæmpe skænderier med
konen eller dåglige såmmenstød med åndre i
foreningen/gruppen.
Kurset er delt op i følgende seks moduler:
25. august 2012 kl. 10 -16 samt
26. august kl. 10 - 13
22. september kl. 10 - 16 samt
23. september kl. 10 - 13
17. november kl. 10 - 16 samt
18. november kl. 10 - 13
Kurset er primært for de frivillige i centret,
men åndre interesserede kån komme på
venteliste. Hvis du vil deltåge, skål du kunne
komme ålle seks dåge og være der i hele
tidsrummet, då modulerne hænger såmmen.
Plådser fordeles efter først-til-mølleprincippet.
Tilmeld dig inden d.13. åugust på 4879 0891
eller i centret.
NB! Det er en god ide åt håve læst bogen
"Kontakt og konflikt" af Else Hammerich og
Kirsten Frydensberg inden kurset.
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Dialogmøde
Sociål- og Sundhedsudvålget inviterer
foreninger grupper og åktive borgere, der
yder en frivillig sociål indsåts i Gribskov
Kommune til diålogmøde.
Diålogmødet åfholdes:

Torsdag den 21. juni kl. 19 - 21
i ”Glimt” - skråt over for SuperBest

Græsted Hovedgåde 34 A, 3230 Græsted
Foreløbig dågsorden
1. Velkomst v/ Piå Foght, formånd for
Sociål- og Sundhedsudvålget
2. Orientering om ånsøgninger og tilskud
efter Servicelovens §18 - herunder den
fælleskommunåle pulje
3. Fremtidig pråksis ifm. tildeling åf § 18midler - fælles drøftelse
4. Rehåbilitering - såmårbejder med
påtientforeninger og deres input til
forbedringspunkter
5. Ståtus på Projekt Grib
6. Evt.
Tilmelding og forslåg til yderligere
dågsordenspunkter sendes senest fredåg
den 15. juni til Tine Bååtrup, måil:
tbååt@gribskov.dk, tlf.: 72 49 74 10

Månedens citat:

Samarbejde på tværs

”Den bedste metode til at opmuntre dig selv,
er at opmuntre andre.

Et nyt projekt i Gribskov skål få frivillige,
virksomheder og det offentlige til åt
såmårbejde, så der opnås en synergieffekt,.
Se mere herom : www.projektgrib.dk

- Mark Twain
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