
 
 
 
 
 
    

 Side 1

Vurdering af ansøgninger 2014.

Der er i 2014 modtaget 32 ansøgninger til et samlet beløb på kr. 597.006  
• Pulje 1: 7 ansøgninger af i alt kr. 71.000
• Pulje 2: 24 ansøgninger af i alt kr. 455.906
• Pulje 3: 4 ansøgninger i 2014 af i alt kr. 70.100

Ved vurderingen af tilskudsberettigelse er der - som aftalt med de frivillige foreninger - 
lagt vægt på:
• Foreningens mulighed for eventuelt at søge tilskud andetsteds fra.
• Tidligere tilskudsniveau. 
• Foreningens egenkapital.
• Hvorvidt det frivillige sociale arbejde udgør kernen i det ansøgte
• Hvorvidt foreningen er lokalt forankret
·
Ved eksisterende lokale aktiviteter er der desuden lagt vægt på en vis ensartethed i 
tilskudsniveauet. 

Sammenfatning

Pulje 1 (kr. 57.761):
· 4 foreninger anbefales støtte med i alt kr. 35.200
· Der vil ved denne fordeling restere kr. 22.561, der løbende anvendes til at støtte 

nye foreninger 
og éngangsaktiviteter i 2014.

·
Pulje 2 (kr. 244.451): 

· 23 foreninger anbefales støttet med i alt kr. 244.200 

Pulje 3 (kr. 46.000): 
· 4 foreninger anbefales støttet med i alt kr. 44.300
· Der vil ved denne fordeling restere kr. 1.700 - der anvendes til støtte til 

foreninger i pulje 2.

I nedenstående fordeling udmøntes samlet kr. 323.700 - i pulje 1, 2 og 3 ud af rammen 
på kr. 339.000.

Pulje 1: Kr. 57.761 - i alt ansøgt kr. 71.000 

Ansøgning nr. 1 /2014
Ansøgt beløb 19.200
Foreningens navn Whiplashforeningen
CVR. nr. 35291482
Kontaktperson og 
mailadresse

Lise Hagen
lisehagen@c.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

Individuel vejledning og undervisning samt kurser for 
whiplashskadede borgere i Gribskov Kommune.
Se venligst bilag 2 (folder 2013: kursus for whiplashskadede)

Andre aktiviteter:

Besøg på kurset med tilbud om bistand fra Frivilligcentrets 
Bisiddergruppe og Terapeutgruppe.



 
 
 
 
 
    

 Side 2

Foredrag ved advokat Helle Hald om erstatning og Jacob Andersen fra 
www.dinarbejdsskade.dk, begge Whiplashforeningen

Antal frivillige En vejleder bistået af det frivillige personale i FC Græsted.

Vejlederen er også telefonvejleder på landsbasis
Antal brugere Pt 15
Antal medlemmer 557
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Whiplashforeningens egenkapital på landsbasis 92.280 kr.

Aktiviteter der søges 
støtte til 

Kursus i ”Qi gong” baseret meditation målrettet whiplashskadede i 
Gribskov Kommune. 
Underviser er Henrik Hass, 

Kurset går over 6 kursusdage, fordelt over 2 mdr.

Se venligst bilag 4. som introducerer Qi gong meditation og beskriver 
kursets indhold.

Støtte fra GK 2013 Nej
Støtte fra anden side i 
2013

Nej

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

1. Kurset der ansøges om kan i teorien stå alene, men ”kursus for 
whiplashskadede” (bilag 2) afholdt i FC Græsted i foråret har bidraget 
med nogle forudsætninger 

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Anbefales støttet med 19.200

Ansøgning nr. 2 /2014
Ansøgt beløb 5.000
Foreningens navn Osteoperoseforeningen Gribskov
CVR. nr. 33604327
Kontaktperson og 
mailadresse

Joan Paludan
joan.paludan@vip.cybercity.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

Osteoporoseforeningen er en patientforening, som arbejder for 
forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, således at flest 
muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

Dette gøres bl.a. ved at udbrede kendskabet til osteoporose/ 
knog-leskørhed, herunder kendskabet til forebyggelse og behandling 
af sygdommen bl.a. gennem oplysning om motion og sund levevis. 
Endvidere yder foreningen faglig bistand til personer med 
osteoporose/ knogleskørhed samt støtter forskning i osteoporose/ 
knogleskørhed.

Antal frivillige I Afd.Nordsjælland er der p.t. 5 ulønnede frivillige 
(bestyrelsesmedlemmer) 

Antal brugere Da hovedparten af vores oplysningsmøder er åben for alle 
interesserede og annonceres i lokalaviser, er der langt flere brugere 
end der er medlemmer. Ofte er flere end 50% af deltagerne borgere 
uden medlemsskab.

Antal medlemmer 1060 medlemmer i Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Egenkapital per 31.12.13: kr. 34.738

Aktiviteter der søges 
støtte til 

Kr 5000 
Tilskud til annoncering i lokalaviser samt lokaleleje til stort 
oplysningsmøde i Nordsjælland.



 
 
 
 
 
    

 Side 3

Stormøde i Nordsjælland:
Tid: Mandag d. 24.3 kl. 17-19.45 
Sted: Pharmakon, Milnersvej 42              
Overlæge Lars Hyldstrup, Osteoporoseenheden, Hvidovre Hospital
Ambassadør: Kaare Norge
Der har ikke tidligere været afholdt et stormøde i Nordsjælland. Der 
har været afholdt stormøder forskellige steder i Danmark samt flere 
gange i Københavnsområdet. 

Støtte fra GK 2013 Nej
Støtte fra anden side i 
2013

Følgende tilskud har foreningen modtaget i 2013:
§18 bevilling fra Egedal kommune kr. 5500 til afholdelse 

af oplysningsmøde med overlæge og 
osteoporosespecialist Lars Hyldsstrup (Hvidovre 
Sygehus) om sygdommen og behandlingsmuligheder i 
Stenløse den 11. april 2013 

Fra Danske Bank i Lyngbys Fond Kr. 3000 til afholdelse af 
oplysningsmøde ved professor Bo Abrahamsen, 
osteoporosespecialist (Gentofte Hospital) om om 
sygdommen og behandlingsmuligheder i Birkerød den 
5. september 2013 

§18 bevilling fra  den fælleskommunale pulje Kr. 9000 til 
afholdelse af temaaften med Gotveduddannet 
bevægelsespædagog Helle Hein om kostens og 
motionens betydning for knogleskørhed i Helsingør den 
3. oktober 2013.  

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og 
følgerne heraf, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet 
igennem. Udover at vejlede, hjælpe og støtte dem, der har fået 
diagnosen, arbejder foreningen for opsporing af de ca. 450.000 
mennesker, som man skønner, går med en uopdaget osteoporose, 
således at de kan komme i gang med forebyggelse og behandling og 
dermed øge chancerne for at undgå smertefulde og 
samfundsøkonomiske ressourcekrævende knoglebrud. 

Osteoporoseforeningen Afd. Nordsjælland er en lokalafdeling, hvor 
bestyrelsen består af 5 frivillige personer bosiddende i Nordsjælland. 
Vi bestræber os på at afholde oplysende arrangementer i alle de 11 
kommuner, som lokalafdelingen dækker. 

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål ikke opfylder kriterierne for pulje 
2. Tilskud søges til arrangement, der rækker ud over kommunen. 
Anbefales at søge den fælleskommunale pulje.

Ansøgning nr. 3 /2014
Ansøgt beløb 12.000
Foreningens navn Diabetesforeningen
CVR. nr. 35251528
Kontaktperson og 
mailadresse

Ninna Skousgaard
ntss@webspeed.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til diabetes. At rådgive 
og videreformidle medlemmerne, afholde foredrag og temaaftener 
med relevante personer.



 
 
 
 
 
    

 Side 4

Motivationsgrupper med undervisning i sund levevis, egenkontrol af 
sygdommen, madlavning, fysiske aktiviteter og ikke mindst 
erfaringsudveksling.
Alm. samvær og erfaringsudveksling med personer med samme 
sygdom.
Aktiviteter med intet andet formål end hyggeligt samvær.

Antal frivillige 5 personer i bestyrelsen
Antal brugere Vi ved ikke hvor mange brugere, der er, da det ikke altid er de 

samme personer, som kommer til arrangementerne. Ved vores 
arrangementer møder der gerne 25 – 50 personer op.
Det er muligt at der er omkring 100

Antal medlemmer Ca 520
Foreningens egenkapital 
31.12.13

15.444,69 kr.

Aktiviteter der søges 
støtte til 

Daglig drift: kontorhold, telefon, transport til bestyrelsen, indkøb af 
papirvarer, kopier,  plancher mm.
Foredrag og andre oplysende arrangementer. Transport og honorar til 
foredragsholdere samt forplejning ved arrangementerne.
Annoncer i Ugeposten vedr. arrangementer. Det er en stor post
Indkøb af Diabetesforeningens nyeste  kogebøger til demo.
Teststrimler til blodsukkermålinger samt andet relevant materiale 
(Sundhed i Sommerlandet)
 Leje af bus til 30 personer til bustur til Novo i Gladsaxe og Hillerød 
den 14. maj. (ca. 4.500kr)
Foredragsrækken er ikke helt på plads endnu!

Støtte fra GK 2013 Nej
Støtte fra anden side i 
2013

Nej

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Alle i foreningen arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at en del af det ansøgte formål opfylder kriterierne til 
pulje 1. Anbefales støttet med 6.000

Ansøgning nr. 4 /2014
Ansøgt beløb 18.800
Foreningens navn Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF
CVR. nr. 17632809
Kontaktperson og 
mailadresse

Christian Arffmann
christian.arffmann@gmail.com

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

At hjælpe andre udviklingshæmmede til at få lige muligheder og 
selvbestemmelse over egen livssituation.
Aktiviteter for udviklingshæmmede, f.eks. hvordan yder man frivilligt 
socialt arbejde.  

Antal frivillige Omkring 50
Antal brugere I princippet alle medlemmer samt udviklingshæmmede der ikke er 

medlem af ULF
Antal medlemmer ca. 4000
Foreningens egenkapital 
31.12.13
Aktiviteter der søges 
støtte til 

18.800 kr
Støtte til koordinering                                           6.500 kr.
Bestyrelsesarbejde og aktiviteter                           3.500 kr.
Materiale / Porto                                                   2.800 kr.
Transport                                                             2.200 kr.



 
 
 
 
 
    

 Side 5

Lokaleleje & forplejning af deltagere og 
undervisere                                                          3.800 kr.

Støtte fra GK 2013 Nej
Støtte fra anden side i 
2013

Nej

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) søger hermed om tilskud 
fra § 18 puljen, fordi der er ønsker om at skabe mere frivillighed 
blandt udviklingshæmmede, det vil sige at udviklingshæmmede laver 
frivilligt arbejde for andre udviklingshæmmede. 
Vi ønsker at lave et samarbejde med udviklingshæmmede i Gribskov 
Kommune  om en platform, hvor man kan mødes og lave frivilligt 
arbejde, og hvor selvbestemmelse er i højsædet. 
Vi søger midler til at holde introduktionsforedrag samt efterfølgende 
planlægningsmøder med kredsbestyrelsen, der munder ud i åbne 
aktiviteter for alle udviklingshæmmede i Gribskov.  Vi håber, 
at Gribskov Kommune vil fortsætte med at støtte projektet 
fremadrettet, så ULF kredsen kan blive et veletableret forum til gavn 
for udviklingshæmmede, der også vil arrangere aktiviteter fremover.   

Af andre budgetposter angiver vi transport som en central post. Det 
er vigtigt, at vi kommer ud til udviklingshæmmede og mennesker 
med særlige behov og møde dem, hvor de er (og ikke omvendt). Det 
samme med porto, da vi sender mange breve. Ikke alle i vores 
målgruppe har mulighed for at komme på internettet og læse e-mails 
og er derfor nødt til at modtage information pr. post.
Derudover: lokaleleje, kursusvirksomhed, undervisningsmateriale, 
brochurer m.v.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Dog Anbefales ikke støtte, da det ansøgte vurderes hovedsageligt 
at kunne opnås ved samarbejde med Frivilligcentrene. Anbefales at 
kontakte disse, der er behjælpelige med det ansøgte.

Ansøgning nr. 5 /2014
Ansøgt beløb 6.000
Foreningens navn Thora Center
CVR. nr. 18483645
Kontaktperson og 
mailadresse

Bodil Dichow
abuse@thoracenter.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

Thora Center er en landsdækkende non- profit forening der arbejder 
med problematikker vedr. seksuelle overgreb og senfølger af disse.
Vores primære målgruppe er brugere af rådgivningen sekundært 
vores frivillige medarbejdere. Vores frivillige får undervisning, 
supervision og kurser således at de kan arbejde med den meget 
vanskelige problemstilling vores brugere repræsenterer. Det er helt 
essentielt for vores rådgivning at vi har frivillige medarbejdere 
tilknyttet da vi ellers ikke har mulighed for at tilbyde rådgivning og i 
så fald må afvise brugerne.
Vi hjælper enhver, der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle 
overgreb. Man kan henvende sig anonymt og alle medarbejdere og 
frivillige har tavshedspligt. Thora Center tilbyder 
-gratis telefonisk rådgivning, e-mail og/eller personlige samtaler
-gratis støttegrupper(både for de udsatte og deres pårørende)
-Psykolog behandling
-bisidderfunktion
-supervision og undervisning.



 
 
 
 
 
    

 Side 6

Antal frivillige 15 - 20
Antal brugere Potentielt tilbyder vi rådgivning til alle i Danmark. Mere specifikt har vi 

ca 1000 opkald om året der direkte vedrører brugerkontakt.
Antal medlemmer 25 støttemedlemmer
Foreningens 
egenkapital 31.12.13

1200,- kr

Aktiviteter der søges 
støtte til 

6.000,-kr.
Vi søger om hjælp til at oprette forældrestøtte grupper, hvor der har 
været overgreb på børn inden for familien. Det kan enten være 
biologiske familiemedlemmer eller stedfamiliemedlemmer. Vi ser i 
stigende grad at der sker overgreb i sammenbragte familier og det 
har store konsekvenser for børnene og for de forældre der ganske 
uforvarende har udsat deres børn for fare. Det er rigtig svært for de 
berørte parter at agere i det felt, hvor overgreb finder sted i 
stedfamilier. Vi vil rigtig gerne yde en kvalificeret indsats over for de 
børn og forældre der står i den meget vanskelige situation.

Støtte fra GK 2013 Nej
Støtte fra anden side i 
2013

Rødovre støttede os med 10.000 kr. til et specifikt projekt.
Rudersdal støttede os med 5.000 kr. til et  projekt

Hvori består det 
frivillige sociale arbejde 
i den ansøgte indsats

Den frivillige indsats består i at deltage i oplysningsarbejde og opstart 
af de enkelte grupper samt at være gennemgående støttepersoner for 
specifikke forældre. Der er nogle gange brug for at se efter børnene 
hvor forældrene ikke har pasningsmulighed i det tidsrum de deltager i 
en støttegruppe.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål ikke opfylder kriterierne til pulje 
1. Anbefales ingen støtte men henvises til at søge den 
fælleskommunale pulje.

Ansøgning nr. 6/2014
Ansøgt beløb 10.000
Foreningens navn Hjerteforeningen Gribskov
CVR. nr. 4850391330
Kontaktperson og 
mailadresse

Else Hjortekilde
oleelse@mail.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

Informere, undervise og arrangere aktiviteter

Antal frivillige 5 bestyrelsesmedlemmer
2 frivillige aktivitetsmedlemmer

Antal brugere Brugere er borgere, der tilmelder sig arrangementer, får 
informationer på gademøder og offentlige arrangementer m.m.

Antal medlemmer Ca 1200
Foreningens egenkapital 
31.12.13

5.804,37

Aktiviteter der søges 
støtte til 

Motion med idrætslærer på Hjertesti i Valby Hegn – Lære at benytte 
eksisterende redskaber
Red hjertet – Elsk hjertet.

Støtte fra GK 2013 Kr. 10.000
Kurser i hjertemassage og informering om hjertestarter, diætist, 
hjertelæge, blodtryksmåling drift og annoncer.
Tilskud betyder at vi kan lave flere arrangementer og nå ud til flere. 
Blodtryksmåling ”fanger” mange, der skal hav e lægehjælp

Støtte fra anden side i 
2013

Det grønne hus kr. 4000

Hjerteforeningens forbrugskonto kr. 15000 til
Daglig drift af lokalkomitéen.



 
 
 
 
 
    

 Side 7

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

At højne sundhed og bevidsthed om hjertesygdomme. Hjælpe ved 
deprimer over hjertesygdom. At informere om, at man kan leve med 
hjertesygdom og det godt.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Anbefales støttet med 5.000

Ansøgning nr. 7/2014
Ansøgt beløb Ikke angivet
Foreningens navn HSP-Gribskov (High sensitive persons) Særligt sensitive mennesker
CVR. nr. 35 59 84 48
Kontaktperson og 
mailadresse

Helle Bjørn Rose
Hspgribskov@gmail.com

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

ormålet er at udbrede kendskabet til hvad det vil sige at være særligt 
sensitive mennesker.
Vi vil skabe netværker i Gribskov kommune, gøre voksne, unge og 
børn opmærksomme på særlig sensitivitet og hvorfor man kan føle 
sig anderledes.
Vi vil arrangere bl.a. foredrag, workshop, kurser,
m.m. 

Antal frivillige 10
Antal brugere Pt. 30
Antal medlemmer Ingen medlemskab, da vi er under opstart.
Foreningens egenkapital 
31.12.13

0

Aktiviteter der søges 
støtte til 

Transport, generelle driftsudgifter, ture, PR – hjemmesiden og folder, 
visitkort, opslag, plakater, annoncer i aviser, udgifter til kaffe/the, 
sodavand, småkager, brød, leje film som er relevante for foreningens 
formål, betaling af foredragsholdere og kursusledere.

Støtte fra GK 2013 Nej
Støtte fra anden side i 
2013

Nej

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

At udbrede kendskabet til HSP – Særligt sensitive mennesker og dele 
erfaringer med hinanden.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Anbefales støttet med 5.000

Pulje 2: Kr. 244.451 - i alt ansøgt kr. 455.906 

Ansøgning nr. 1/2014
Ansøgt beløb 15.000 kr.
Foreningens navn Dansk Irakisk Forening - DANIR
CVR. nr. 30446972
Kontaktperson og 
mailadresse

Osama Al-Erhayem
jom_aws@post10.tele.dk, danir_iraq@hotmail.com

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Formålet er kulturformidling, fremme af Integration og et dansk 
irakisk netværk. DANIR mødes i Pyramiden til almindelig samvær. 
Markerer også festlige begivenheder I Irak og Danmark. Særligt 
fremhæves jule arrangement med musik og gaver til børn samt de 
muslimske fester efter Ramadan og ofrefesten. Der er som regel tre 
udflugter af kulturel og underholdningsmæssig karakter.

Antal frivillige DANIR er en forening for børnefamilier. 
Antal brugere Er besvaret i det forrige og næste spørgsmål



 
 
 
 
 
    

 Side 8

Antal medlemmer Har 41 medlemmer over 18. Der er ca. 30 børn/unge
Foreningens egenkapital 
31.12.13

DANIR regnskab 2012/2013

Indtægt: 
Kontingent                 1.050 kr.
Støtte §118              12.500 Kr.
Det Grønne Hus          4.000 kr.
Rest fra 2012                963 kr.
Indtægt i alt             18.513 kr.
Udgifter: 
Møder ifølge bilag:    18.076 Kr.
Restbeløb 2013             437 Kr.

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Møder, udflugt og festligholdelse af muslimske, kurdiske og kristne 
fester.

Støtte fra GK 2013 12.500 som gik til møder, en udflugt og til medlemmernes højtider. 
Tilskuddet er væsentlig og nødvendig.

Støtte fra anden side i 
2013

 Kr. 4.000 fra Det grønne hus.

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det drejer sig om herboende borgere mest af fremmed herkomst. 
Danir har siden oprettelsen skabt en ramme for nogen af dem.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne for pulje 2.
Anbefales støttet med 7.500 kr.

Ansøgning nr. 2 /2014
Ansøgt beløb 15.600
Foreningens navn IF Gribben
CVR. nr. 34793433
Kontaktperson og 
mailadresse

Inger Hansen
inger.hansen@youmail.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

Gribben er en idræts- og friluftlivsforening for psykisk sårbare, 
beliggende i Gribskov Kommune.
Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for socialt 
samvær, dannelse af netværk og gode oplevelser i hverdagen 
igennem tilbud om forskellige former for motion, idræt og friluftlivs 
aktiviteter

Antal frivillige 5
Antal brugere
Antal medlemmer 31
Foreningens egenkapital 
31.12.13
Aktiviteter der søges 
støtte til 

Vandgymnastik 1 gang om ugen i 1 time som opstart. Metoden til 
vandgymnastik er varieret undervisning med mange forskellige 
øvelser. Man vil både styrke musklerne i ben, arme, mave og ryg 
samt træne og styrke sin kondition. Denne variation af 
træningsmetoder giver en helt optimal træning med maksimal 
kalorieforbrænding, men ikke kun konditionen har gavn af træningen, 
også muskler og led vil nyde godt af den alsidige træning.
Instruktør 600 kr. pr. gang
Der ansøges hermed om støtte til udgifter i forbindelse med 
vandgymnastik 1 x om ugen i 6 mdr. = 26 uger. 

26 uger x 600 kr. = 15.600kr. 
Støtte fra GK 2013 --
Støtte fra anden side i 
2013

--
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Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

--

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med  7.800

Ansøgning nr. 3 /2014
Ansøgt beløb 50.106
Foreningens navn Børns Vilkår
CVR. nr. 10634792
Kontaktperson og 
mailadresse

Hans Christian Niebuhr
hc@bornsvilkar.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i 35 år har 
arbejdet for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv, med 
en særlig indsats for børn som har det svært. Børns Vilkårs formål er 
at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og 
udviklingsmuligheder i Danmark (jf. foreningens vedtægter stk. 2).
Børns Vilkår arbejder på to fronter:
Dels udfører Børns Vilkår frivilligt socialt arbejde med børn, via 
rådgivningstilbuddene BørneTelefonen, BørneChatten, 
BørneBrevkassen og ForældreTelefonen. Desuden afholder lønnede 
medarbejdere oplæg på skoler gennem SkoleTjenesten ligesom Børns 
Vilkår også tilbyder børn en bisidder i forbindelse med barnets møde 
med offentlige myndigheder etc. 
Dels arbejder Børns Vilkår for børn, hvor fokus er på de betingelser 
som børn i Danmark stilles. Arbejdet for børn foregår først og 
fremmest gennem det børnepolitiske arbejde, som organisationen 
udfører. 

Antal frivillige Ca. 350, heraf fire med bopæl i Gribskov Kommune
Antal brugere I 2014 forventer Børns Vilkår at foretage over 38.000 rådgivninger. 

Det anslås, at omkring 380 af disse rådgivninger vil være til børn, 
unge og forældre, som bor i Gribskov Kommune.

Antal medlemmer Ca. 10.000, heraf 41 med bopæl i Gribskov Kommune.
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Børns Vilkår havde ved regnskabsaflæggelse  en revisoranbefalet 
egenkapital på 12.450.997 kr.

Aktiviteter der søges 
støtte til 

50.106 kr.
Baseret på seneste årsstatistik fra , anslås 1 % af brugerne at have 
bopæl i Gribskov Kommune. Børns Vilkår søger på den baggrund 
Gribskov Kommune om 1 % af udgifterne til det frivillige sociale 
arbejde i 2014, i alt 50.106 kr.

Støtte fra GK 2013 Nej
Støtte fra anden side i 
2013

Børns Vilkår modtog sidste år i alt ca. 750.000 kr. fra forskellige 
kommuners § 18-puljer, og 1.750.000 kr. fra relevante private fonde. 
Derudover modtog Børns Vilkår 6.300.000 kr. fra TrygFonden og 
3.800.000 kr. fra Socialministeriet.  

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Børns Vilkårs rådgivning bemandes af ca. 350 frivillige, som alle har – 
eller er i gang med – en børnefaglig uddannelse. Det vil typisk være 
som lærer, pædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller tilsvarende. 
Det stilles endvidere som krav, at de frivillige har arbejdet 
professionelt med børn. Før ansættelse i rådgivningen indhenter 
Børns Vilkår børneattester på alle frivillige rådgivere og ansatte. De 
frivillige rådgivere forpligter sig til at tage minimum 2-3 vagter af 4 
timers varighed pr. måned, dvs. min. 24 vagter pr. år.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Dog vurderes der at være rig mulighed for at søge midler andre 
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steder. Anbefales ikke støtte.

Ansøgning nr. 4/2013
Ansøgt beløb 10.000 kr.
Foreningens navn Frivillig psykoterapeutisk rådgivning af enkeltpersoner, par og 

familier i krise i FC-Græsted.

CVR. nr. 31999197
Kontaktperson og 
mailadresse

Allice Rørvig
allicerrvig@gmail.com

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Støtte og hjælp i form af samtaler med mennesker i krise, suppleret 
med gruppe- og oplysningsaktiviteter. Tilbuddet er primært tiltænkt 
ubemidlede.
Der bliver informeret om tilbuddet via frivilligcentrets blad, opslag og 
pressemeddelelser til lokalaviser samt fast punkt i ugens aktiviteter i 
ugeposten og til relevante lokale samarbejdspartnere. Aktiviteterne 
foregår med udgangspunkt i Frivilligcenter Græsted, eller i 
terapeuternes private praksis, idet det ikke altid er muligt at få plads 
i Frivilligcentret.
I 2013 har der været godt 115 konsultationer / 172,5 timer fordelt 
på 18 brugere af 4 psykoterapeuter. 
Derudover har der i årets løb været 3 koordineringsmøder samt 12 
supervisionsmøder.
Supervisionen foretages af en uddannet psykolog, som stiller sig til 
rådighed uden honorar.

Antal frivillige Der er tilknyttet 4 frivillige uddannede psykoterapeuter samt en 
psykolog, der fungerer som gruppens supervisor.

Antal brugere 18

Antal medlemmer Foreningen kræver ikke medlemsskab.
Foreningens egenkapital 
31.12.13

kr. 93,44
Økonomioversigt vedlagt

Aktiviteter der søges 
støtte til:

· Der søges tilskud til kørsel fra privat til Frivilligcenter i Græsted 
og retur i forbindelse med supervision og samtaler. 

· Tilskud til kørsel i det omfang som psykoterapeuten har valgt at 
bruge deres egen konsultation på baggrund af manglende lokaler 
i Frivillig centret.

· Godtgørelse for telefonsamtaler.

· Kaffe/te ved sessioner.

· Forplejning ved supervision og koordinerende møder.

Støtte fra GK 2013 Kr. 10.000
Støtte fra anden side i 
2013 Kr. 3.000 fra Det Grønne Hus
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det sociale arbejde – de støttende og terapeutiske samtaler 
praktiseres af professionelle psykoterapeuter, som stiller deres 
arbejdskraft gratis til rådighed i forhold til fortrinsvis ubemidlede, der 
har behov for samtale og støtte.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales støttet med kr.  10.000
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Ansøgning nr. 5/2014
Ansøgt beløb 10.000 kr.
Foreningens navn 'Stafet For Livet 2013' - Kræftens Bekæmpelse
CVR. nr. 55629013
Kontaktperson og 
mailadresse

Kirsten Nielsen, Formand
Kirsten@privat.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Formålet er forskning, patientstøtte og oplysning.
Stafet for livet er et holdarrangement med mange del-elementer. 
Hovedformålet er at indsamle penge til foreningens arbejde.
Stafet for livet støtter op om kræftramte, tidl. kræftramte, 
pårørende og laver en række aktiviteter, der gør døgnet til en 
uforglemmelig oplevelse for alle aldersgrupper og vi tager hånd om 
hinanden. En del af overskuddet går til den lokale forening i Gribskov 
Kommune til deres arbejde. 

Antal frivillige Arbejdsgruppe på ca. 15 - derudover 80 ifm. afholdelse af 
arrangementet.

Antal brugere På selve dagen var der 1000 deltagere.
Antal medlemmer Godt 4.000i Gribskov Kommune
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Kr. 8.136,28

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Beløbet søges til de omkostninger vi har til Ramløse Hallen, EL, 
varme, rengøring m.v..

Støtte fra GK 2013 10.000
Støtte fra anden side i 
2013

Nej

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det består i at arrangementet som helhed tager hånd om oplysning, 
omsorg for patienter og pårørende og som helhed er et 
arrangement, der tiltrækker mange mennesker i et sammenhold der 
er enestående.

Der er særlig omsorg for fighterne – nuværende og tidligere 
kræftpatienter – for det første er der gratis deltagelse for dem. De 
får en særlig middag - også gratis - og der sørges for et fællesskab 
for dem, sidste år var det fællessang der udmøntede sig i en flot 
optræden på scenen. 

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med 10.000

Ansøgning nr. 6 / 2014
Ansøgt beløb 20.000
Foreningens navn Bisiddernetværket, Gribskovgruppen.

CVR. nr. 30636007
Kontaktperson og 
mailadresse

Svend Aage Jensen
sajhelsinge@mail.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Formålet med vort tilbud til borgerne er, 
at kvalificere dialogen mellem borgeren, 
og den myndighedsperson/læge vedkommende er til møde med – til 
gavn for begge parter.
Tilstedeværelsen af en bisidder er i alles interesse, idet borgeren 
efterfølgende har én at drøfte sagen med efter mødet, idet 
bisidderen 
ser sagen fra en anden og mere neutral synsvinkel, end borgeren 
selv er i stand til.
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Sagsbehandleren fra det offentlige, er som regel positivt indstillet 
overfor at der er en bisidder tilstede, idet det er i alles interesse, at 
det der drøftes og aftales på mødet, bliver opfattet på samme måde 
af alle parter.

Bisidning kan dreje sig om et enkelt møde, ligesom der kan være 
forløb af flere års varighed, med deltagelse i adskillige møder.

Bisidning tilbydes udelukkende borgere i Gribskov kommune, men 
kan foregå over et større geografisk område, idet borgere også kan 
have behov for bisidning i Skatteforvaltningen i Fredensborg, 
Statsamtet i København, sygehuset i Hillerød, speciallæger i 
regionen, retten i Helsingør mv.
Bisiddernetværket Gribskovgruppen har eksisteret i 9 år, og 
gruppens medlemmer har alle gennemgået et kursus i bisidning, 
herunder tavshedspligt mv.

Antal frivillige 8 frivillige er i øjeblikket aktive bisiddere.

Antal brugere I 2013 har vi foretaget bisidning i 21 nye sager, og 20 deltager i 
længerevarende forløb.

Antal medlemmer 8 medlemmer, som efter behov suppleres med konsulenter med 
specialviden.

Foreningens egenkapital 
31.12.13

14.936,37 kr.

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Kørepenge, telefon og mødeudgifter dækkes.

Støtte fra GK 2013 Nej
Støtte fra anden side i 
2013

Nej

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Se under formål og aktiviteter.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales støttet med 10.000 

Pulje 2
Ansøgning nr. 7/2014
Ansøgt beløb 7.000 kr.
Foreningens navn Det Kreative Værksted
CVR. nr. 24675023
Kontaktperson og 
mailadresse

Snezana Sandø Wils
snehvidew@gmail.com

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Formålet med gruppen er at udvikle netværk og fællesskab for 
mennesker, som er ensomme og har dagen til deres rådighed.
Det drejer sig om førtids- og alderspensionister , personer, som er 
visiteret til fleksjob, men ikke er i arbejde, samt andre som 
midlertidigt eller permanent er udenfor arbejdsmarkedet.
Målgruppen er også borgere af anden etnisk herkomst en dansk.
Tilbuddet er for alle. De hidtidige erfaringer er, at der kommer flest 
kvinder til tilbuddet. Der deltager dog også enkelte mænd i 
aktiviteterne.
Vi har erfaring for, at der er mange kvinder af anden etnisk 
herkomst, som lever en isoleret og ensom tilværelse, og at de reelt 
kommer til at stå udenfor det danske samfund.
Vi samarbejder derfor bl.a. med Frivillignet, Integrationsgruppen i 
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Græsted, om at inddrage de kvinder som i forvejen kommer til
sprogundervisning i huset. 
Aktiviteterne tager udgangspunkt i traditionelt håndarbejde med 
henblik på at lære af hinanden og udveksle kultur. 
Vi mødes mandage i ulige uger og har udvidet vores mødetid til kl. 
9.30 - 14.00.

Antal frivillige 3 
Antal brugere Op til 22
Antal medlemmer Vi har ikke medlemsskab.
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Kr. 40,10

Foreningens årsregnskab 
vedlagt

Regnskab 2013 vedlagt

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Der søges tilskud til materialer og aktiviteter, som er forudsætning 
for samvær for den angivne målgruppe. Mange af deltagerne er 
materielt dårligt stillede. Det er derfor nødvendigt, at vi kan indkøbe 
materialer til fællesskabet.

til materialer
til aktiviteter ud af huset

Støtte fra GK 2013 5.500
Støtte fra anden side i 
2013

Det Grønne Hus 6.000 kr.

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det frivillige sociale arbejde består i kulturmøde og integration, som 
forebygger ensomhed og isolation.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med 5.500

Ansøgning nr.
Ansøgt beløb
Foreningens navn Integrationsgruppen i Græsted
CVR. nr. 30482794
Kontaktperson og 
mailadresse

Grete Gøtsche
grete@gotsche.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Overordnet kan vores mål beskrives som kulturmøder mellem frivillige og flyg

Vores formål er at understøtte flygtninges integrationsproces i Danmark og i l

-lektiecafe til børn og unge
-hjælp til at øve sig på tale og forstå det danske sprog og kultur
- hjælp i forhold til myndighederne
- hjælp til andre konkrete dagligdags problemstillinger, som kræver kendskab

Vores aktiviteter er flg:
- Vores faste aktivitet er ”åbent hus” en aften om ugen i 3 timer x 40 uger å
Herudover har vi:

-kontaktperson ordning til flere flygtningefamilier
-bisidder
-supplerende rådgivning i forhold til husholdningsbudgetter og familieøkonom
-sup. rådgivning til familiesammenførelse
-vejledning til job- og boligansøgning
-sprogtræning (dansk) til flygtningekvinder, der har været i DK i en årrække
-sup. sprogtræning for nytilkomne flygtninge



 
 
 
 
 
    

 Side 14

-hjælp til akutte problemstillinger
Antal frivillige 12
Antal brugere I løbet af :

63

Antal medlemmer Vi har ikke medlemskab
Foreningens egenkapital 
31.12.12

Kr. 1.836

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Forplejning til åbent hus da de fleste borgere kommer direkte fra skole eller a
- 42 uger x 250 kr = 10.500 kr
- Undervisningsmaterial/kopier = 2.000 kr
- Sommer/julefest/= 4.500 kr
- Rådgivning København/DSB
Kørselsgodtgørelse frivillig som bisidder/møder = 3.500 kr 
-  Gebyr bank= 200 kr

Støtte fra GK Beløb modtaget: 15.000 kr

 1. Forplejning til åbent hus (brød,ost,frugt)
 2. Sommer- og julefest
 3. Undervisningsmateriale, kopiering
 4. DSB til rådgivning i Købvenhavn samt kørselsgodtgørelse til frivillige

Støtte fra anden side i Vi modtog 2 x 2.000 kr = 4.000 kr fra Det grønne Hus.

I alt 4.000 kr.
-

2.000 kr til tjetjenske børn Zoologisk have 
-

2.000 kr til nyankomne syriske børn

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Integrationsgruppen i Græsted er tilknyttet:
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Integrationsgruppen består af 12 frivillige, som planlægger arbejdet i fællessk
Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. Anbefales

Ansøgning nr. 9/2014
Ansøgt beløb 10.700 kr.
Foreningens navn Gigtgruppen i Gribskov
CVR. nr. 30472691
Kontaktperson og 
mailadresse

Lilian Højer Petersen
lilian@hojer.nl

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

At lave oplysende og/eller underholdende møder for at gigtramte 
kan bryde isolationen, man kan træffe ligesindede, få ny viden og 
udveksle erfaring.
Vi arrangerer tillige udflugter af forskellig art. Vi holder ca. 9 
møder/arrangementer om året. Møderne holdes som udgangspunkt 
d. 2. tirsdag i hver måned kl. 14 – 17 i Frivilligcenter Græsted. 
Nogle af møderne holder vi som aftenmøder, af hensyn til de 
gigtramte borgere, som er i arbejde. Mødernes indhold er - udover 
samvær og erfaringsudveksling – et foredrag eller anden 
information, som på en eller anden måde har betydning for 
gigtpatienter, da vi føler, at det er vigtigt, at brugerne får noget 
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oplysende med hjem, som kan være dem til gavn i deres dagligdag
og i deres sociale liv.
Ligeledes bestræber vi os på, at der skal være en årlig udflugt, som 
foregår med minibus eller i private biler, for at få så mange 
gigtramte med som muligt.

Antal frivillige 7
Antal brugere Ca. 60
Antal medlemmer Der kræves ingen medlemskab.
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Ca. Kr. 12.700

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Som beskrevet ovenfor

Støtte fra GK 2013 Kr. 10.000
Støtte fra anden side i 
2013

Ingen

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

De 7 kontaktpersoner arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales støttet med kr.  5.000

Pulje 2
Ansøgning nr. 10/2014
Ansøgt beløb 10.900 kr.
Foreningens navn Gribskov-Lænken
CVR. nr. 29660042
Kontaktperson og 
mailadresse

Edith Olsen
Ingen

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

”Lænkens formål er at lære den enkelte at hjælpe sig selv og andre 
til et liv uden alkoholproblemer.
Gennem foreningen får man mulighed for at opbygge en ny kreds af 
venner og bekendte, som kan være sammen uden alkohol”
I Gribskov-Lænken lægger vi vægt på, at man får mulighed for at 
møde ligesindede fra sit eget nærmiljø for at opbygge en ny 
vennekreds til gensidig erfaringsudveksling og støtte.

Antal frivillige 7
Antal brugere Ca. 15 i løbet af året.
Antal medlemmer 14
Foreningens egenkapital 
31.12.13

8.350 kr.
Budget 2013 vedlagt.

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Vores hoved-aktivitet er vores åbne tilbud: Hver mandag og torsdag 
hele året kl. 17.00 – 19.00 uanset vind, vejr, helligdage m.v. Dvs. 
104 gange om året!
Herudover holder vi enkeltstående arrangementer lokalt, samt 
deltager i Landsforeningens aktiviteter sammen med andre 
Lænkeafdelinger.

Støtte fra GK 2013 Kr. 14.000
Støtte fra anden side i Ingen
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Alle i lokalforeningen arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med 10.900
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 Pulje 2
Ansøgning nr. 11/2014
Ansøgt beløb 10.000 kr.
Foreningens navn Familieprojektet  - FC Græsted
CVR. nr. 25814967 - FC-Græsted
Kontaktperson og 
mailadresse

Projektleder Gudrun Qvist
gqvist@gqvist.dk/familier@frivilligcenter-graested.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Familieprojektet er iværksat via ”Tilskud fra Socialministeriets pulje 
paragraf 15.74.15.50. 
”Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske 
vanskeligheder og deres familier.”
Familier - med børn og unge under 18 år med psykiske 
vanskeligheder og/eller større vanskeligheder end andre børn unge - 
skal sikres en målrettet indsats. 
Formålet med Familieprojektet: at yde støtte til nævnte familier og 
bidrage til at håndtere den svære situation i familien samt styrke 
netværket for gruppedeltagerne. 
Det er vigtigt for mange af de nævnte familier at få vejledning, 
støtte, anerkendelse og forståelse af deres situation, for at de på 
bedst mulig måde kan forholde sig til hverdagens problemstillinger, 
bearbejde disse og lære nye færdigheder for at kunne at skabe 
forbedringer i deres liv.
Igangværende akiviteter: 
1)Netværksgrupper for forældre. 
2)Rådgivende samtaler for forældre, bedsteforældre, søskende. 
3)Telefonrådgivning for forældre  (Forældre-sparring og Rådgivning).
4)Foredrag af fagpersoner for forældre m.fl.

Antal frivillige Der er for nærværende tre netværksgrupper og en fjerde gruppe 
starter i februar 2014.

Netværksgrupperne ledes af professionelle ansatte og frivillige 
fagpersoner.
Gruppe 1 ledes af 2 frivillige
Gruppe 2 ledes af 1 ansat
Gruppe 3 ledes af 1 frivillig og 1 ansat
Gruppe 4 ledes af 1 frivillig og 1 ansat
Det vil sige: Der er tilknyttet fire frivillige til grupperne.

Antal brugere Gr. 1: Unge mødre med små børn: 8 brugere
Gr. 2: Mødre med børn 3-11 år:     4 brugere pt
Gr 3: Forældre til piger 12-17 år:   8 brugere
Gr. 4: Forældre til HSP børn*:         8 brugere 
*HSP børn: særligt sensitive børn 

Antal medlemmer Der er ikke medlemmer som sådan.
Der er 8 brugere i gruppe 1, der mødes to timer hver uge. Øvrige 20 
brugere mødes to timer hver anden uge. Derudover er der et antal 
brugere i telefonrådgivningen, samtalerådgivning, 
uddannelsesprogram og til foredrag.

Foreningens egenkapital 
31.12.13

Satspuljemidler: 
Der er ikke i Familieprojektets bevilling afsat penge til aktiviteter og 
udflugter til projektets brugere.

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Gruppe 1:

Udflugter for de unge mødre sammen med deres små børn til 
Zoologisk have / Tivoli. Transport og fortæring. Evnt. babybiograf. 
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Gruppe 4: Udflugter for forældrene med deres børn til Zoologisk 
have / Den blå Planet Transport og fortæring.

Formålet med udflugterne er at give mødrene/forældrene og deres 
børn nogle gode oplevelser, som kan skabe glæde og inspiration og 
bidrage til trivsel og overskud hos forældre og børn i en hverdag, 
som ofte er præget af usikkerhed og bekymring. 

Gr. 1: De fleste af mødrene er enlige. Det sociale ”råderum” er ikke 
stort. En del oplever
problemer i familien, har en lille netværk og har en begrænset 
økonomi.

Gr.4: Særligt sensitive børn har et særligt sensitivt nervesystem og 
særlige udfordringer, hvor nogle reagerer ved at være hyperaktive 
og udadreagerende og andre trækker sig ind i sig selv. Børnene 
registrerer flere indtryk og bearbejder dem dybere end de fleste 
andre. Skaber man de rigtige rammer for disse børn vil de kunne 
trives bedre. En udflugt til fx Den blå Planet vil være en passende 
udfordring for disse børn. Familiens økonomi er ikke kendt pt. 

Udflugterne vil bidrage til et ”løft” i hverdagen, sammenhold i 
grupperne og styrke brugernes netværk og sociale kompetencer til 
glæde for forældre og børn.

Støtte fra GK 2013 Der blev bevilliget 8.000 kr. i 2013 til to ”gamle” grupper (Gr. 1 og 
Gr. 2)
Disse grupper søges der ikke tilskud til i år. Den ”gamle” 
Mødregruppe (Gr.1) kører i et år og ophører maj 2014

Gr.1 Ny Mødregruppe (Gr.1) starter maj 2014 
I sommeren 2014, hvor aktiviteten/udflugten skal foregå - vil Gr.1 
således bestå af ”nye” mødre. 

Gr.4 Forældregruppe for HSP børn starter først i februar 2014 og er 
dermed også ny.

Støtte fra anden side i 
2013

Støtte fra satspuljemidler til løn, supervision, revision, forsikring. Der 
er ikke afsat midler i Familieprojektets budget  udflugter/aktiviteter 
til projektets brugere.

Der blev i 2013 fra Udviklingspuljen /Gribskov kommune tildelt 
Familieprojektet:

3.000.- kr. til babysvøm for Gr.1. og
2.450.- kr. til S-formstrænings gymnastik for Gr.2

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Gruppelederne, herunder de frivillige vil sammen med forældrene 
planlægge og deltage i udflugterne og dele oplevelser og glæder – 
under turene og efterfølgende..

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med  5.000

Ansøgning nr. 12/2014
Ansøgt beløb 49.900 og 48.000
Foreningens navn Kig Ind
CVR. nr. 34422222
Kontaktperson og Annette Clausen
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mailadresse annetteogjensole@live.dk
Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Foreningens formål, er at drive et værested for mennesker med 
misbrugsproblemer, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og 
mennesker med sociale problemer.
Foreningens formål er, at værestedet må være et socialt og 
støttende netværk for disse mennesker, ligesom vi konkret støtter 
op omkring den enkeltes ønske om at komme ud af deres misbrug.

Foreningens mål er, at mennesker må blive mødt med nærvær i en 
ligeværdig relation, hvor den enkelte bliver set, hørt og mødt. Det er 
vigtigt at det enkelte menneske bliver mødt med respekt, velvilje og 
rummelighed. Især de, som lider og er blevet væltet af mange 
nederlag, har brug for at blive rakt en hånd af ligeværd, respekt og 
velvilje for at rejse sig. 

Antal frivillige Ca. 18
Antal brugere Ca. 35
Antal medlemmer 50
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Ca. kr. 28.000 

Aktiviteter der søges 
støtte til:

49.900 kr. til finansiering af de løbende aktiviteter jf. nedenfor samt 
48.000 kr. til husleje.

Onsdagsaktiviteter/mad  (500 kr. pr gang)   12.000 kr. (der er en 
brugerbetaling på 20 kr. for at spise med)
Forplejning  mandag for brugerne (200 kr. pr gang) 10,400 kr.
Kig Inds’ 5 års fødselsdag 5000 kr.
Kontor og administration 5000 kr.
Kørepenge til afhentning af brugere og til kørsel til bisidder-opgaver 
mm. 2500 kr.
Weekendtur med brugerne 6000 kr.
Mødeudgifter og frivillig-pleje 8000 kr.
Supervision og kurser til de frivillige 6000  kr.
Husleje 48.000 kr.

Støtte fra GK 2013 Kr. 30.000
Støtte fra anden side i 
2013

3000 kr fra det Grønne Hus
6000 kr fra ”Dansk servicekonsulent ApS”

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Værestedet er åbent hver mandag kl 14 – 17, hvor der er mulighed 
for at komme og have fællesskab og drikke kaffe/te samt noget 
brød/kage. Der er ofte også mulighed for at få en samtale med en af 
de frivillige, hvilket bliver brugt meget.
Derudover har vi åbent 1. og 3. onsdag i hver måned kl 17 – 21, 
hvor vi udover at have fællesskab, spiser sammen og derefter har en 
eller anden aktivitet eller et foredrag. Af aktiviteter og foredrag kan 
nævnes kreative aftener med maling og ler. Musik og sang – bl.a. 
danske sange, hvor alle kan synge med. Foredrag om sund mad. 
Tema-aftener. Mennesker der fortæller, at det kan lykkes at komme 
ud af misbruget mm. Tøjbytte-aftener og spilleaftener. Banko.
Vi havde sidste år en meget vellykket mandetur til Sverige. 
Derudover tilbyder vi at være bisidder, hvis der er brug for det.
Vi har også en akut-telefon, man kan ringe til, hvis man har brug for 
en samtale udover åbningstiden.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med  25.000  



 
 
 
 
 
    

 Side 19

Ansøgning nr. 13/2014
Ansøgt beløb 50.000 kr.
Foreningens navn Integrationsgruppen i Helsinge 
CVR. nr. 30464877
Kontaktperson og 
mailadresse

Niels Engdahl
post@engdahldata.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Formålet er at styrke og forbedre integrationen af flygtninge i 
Gribskov kommune. Dette ved at udbrede kendskabet til hinandens 
kulturer og ved at støtte den enkelte i at tilegne sig færdigheder og 
ressourcer, der kan øge dennes mulighed for bedre adgang til 
deltagelse i det danske samfund ved:
· Etablering af kontakt ml. danskere og flygtninge i form af 

kontaktperson, familievenneordning – og besøgsvenner vi har 
p.t. 7. kontaktfamilievenner

· Samtaletræning m. syning og madlavning samt individuel 
træning

· Lektiehjælp for børn og unge
· Hjælp til at finde rundt i systemerne 
· Videreformidling til rådgivninger og bisidderkompagniet
· Dansk samfundsforståelse og samtaletræning, samt individuel 

sprogforståelse med opfølgende forløb
· Cykelundervisning
· Anden etnisk mødregruppe i samarbejde med Gribskov 

kommunes dagpleje
· Undervisning i etablering af nyttehaver
· Multikulturelle fester
· Ferieture
· Dansk traditionel julearrangement i samarbejde med 

Tisvildegruppen
· Kontakt til foreninger og sportsaktiviteter
· Diverse sociale og kulturelle herunder multikulturelle spiseaftner 

/udflugter /foredrag/undervisning 
· Uddannelse af frivillige

Antal frivillige 42
Antal brugere 120
Antal medlemmer Der er ikke medlemsskab
Foreningens egenkapital 
31.12.13

- 8.400 kr.

Aktiviteter der søges 
støtte til:

 � Etablering af kontakt ml. danskere og flygtninge

 I form af kontaktperson – og besøgs venneordning  personer 
og familier som kan hjælpe familien med at tage med til f.eks. 
forældremøder og andet som kræver dansk kulturel- og social 
indsigt, samt andre spørgsmål om økonomi, transport, 
arbejde m.v.  Der er p.t. 4 familier og 3 enlige unge mænd 
som har en kontakt ven

 � Lektiehjælp til børn og unge.
12 voksne hjælper mellem 10 -20 børn og unge i alderen fra 
8 – 20 år. 
Aktiviteterne består af individuel hjælp til lektier og 
samfundsforståelse 2 gange om ugen. For nuværende 
tirsdage og torsdage kl. 17-19.
Den frivillige lektiehjælpsgruppe består af ca. 20 frivillige som 
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kommer og hjælper med lektier og andet, en til to gange om
ugen. Nogle af de frivillige laver også individuelle aftaler med 
de unge, hvor de mødes på andre tidspunkter og hjælper med 
alt fra lektielæsning til praktisk hjælp med oprettelse af 
bankkonto eller hjælp til at søge fripas til sportsklubben.
Lektiecaféen arrangerer en til to årlige ture. Ved inddragelse 
af de unge selv arrangeres der spiseaftner - 
sportsarrangementer m.v. 
Der skabes og udvikles netværk mellem de frivillige og de 
unge.

 � Samtaletræning til voksne
Nytilflyttede flygtninge lærer dansk ved samtale, eller læser 
danske aviser med en af de 8 tilknyttede hjælperne. Der 
kommer flere og flere udlændinge og familier med breve, 
dokumenter eller andet som de skal have hjælp til at forstå 
eller udrede, dette er også god dansk træning. 

 � Kontakt til foreninger og fritidsaktiviteter. 
I det omfang det er muligt forsøger vi at inddrage alle med 
anden etnisk baggrund i de eksisterende foreninger/grupper 
som vil være relevant for den enkelte. Herunder også de 
kvinder som er kommet hertil og er blevet dansk gift.

Diverse sociale og kulturelle arrangementer/udflugter/foredrag 
/undervisning er de elementer som vi arbejder med i integrationen. 
Flere gange om året arrangeres der fælles multikulturelle 
spiseaftner, med over 100 deltagere fra 18 forskellige 
nationer.

Støtte fra GK 2013 Kr. 24.000
Støtte fra anden side i 
2013

PUF midler                 200.000
Multikulturel madklub     2.500
Multikulturel Lektiecafe   5.000

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Se ovenfor

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med 25.000

Ansøgning nr. 14/2014
Ansøgt beløb 7.000 kr.
Foreningens navn Cafeen, Dansk Røde Kors
CVR. nr. 31661978
Kontaktperson og 
mailadresse

Lilly Kristoffersen
lilly.kristoffersen@thingogtal.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Formål og aktiviteter er at gøre noget for de mennesker, som ikke 
kommer ret meget ud.  Vi kommer og henter på plejehjem og i eget 
hjem i hele den gamle Græsted-Gilleleje kommune.

Vi er ca. 20 personer.
Vi tager på en lille udflugt i juni måned på et par timer, spiser et 
eller andet sted her i kommunen.

Antal frivillige 5-6
Antal brugere Ca. 20
Antal medlemmer Ca. 20
Foreningens egenkapital 
31.12.12

Ca. 5.000
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Aktiviteter der søges 
støtte til:

Afhentning af borgere i eget hjem samt på plejehjem.
Kørsel her til samt vore lille sommerudflugt.
Vi betaler kr. 1.250,00 pr. gang og vi har noget i 9 måneder + 
udflugten i juni måned.  Her bruges der til transport ca. 3.000,00

Støtte fra GK 2013 Vi fik kr. 7.000,00 og dem er vi dybt taknemlige for.  Hvis vi ikke får 
penge kan vi ikke afhente med bus og det udelukker dem der ikke 
kan komme selv.  De fleste har rolator og er meget dårligt gående. 
Pengene er brugt udelukkende til bus. Vi bruger til bus 9x1250,- kr, 
= i alt 11.250,00 + vores dejlige udflugt.Vi får lidt penge ind ved 
banko, hvor alle gevinsterne bliver betalt af de frivillige, så det er 
ren fortjeneste for Røde Kors. Men det er vel ikke rimeligt, de giver i 
forvejen deres arbejdstid.

Støtte fra anden side i 
2013

Ingen

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Aktivering ved bankospil, vi spiser sammen 1 gang i kvartalet, vi 
laver kagebord o.lign.  Vore brugere kan ikke komme fra Esrum, 
Esbønderup, Gilleleje, Dronnngmølle, Dønnevælde mm uden 
transport, da de ikke er i stand til at  komme uden transport.
Vi hjælper vore brugere rigtig meget og de får også købt ind når de 
er i Græsted, hvor vi har købmanden ved siden af og vi handler 
gerne for dem.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med 7.000

Ansøgning nr. 15/2014
Ansøgt beløb 3.000 kr.
Foreningens navn Tøsegruppen
CVR. nr.
Kontaktperson og 
mailadresse

Pernille Jellinggaard
kontakt@mereliv.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Formålet med Tøsegruppen er at give pigerne et trygt og sikkert 
sted at mødes og med mig som støtteperson, at øve sig i og træne 
sociale kompetencer. Ofte er der tale om en helt reel 
’socialiseringstræning’ for pigerne. 
Vi mødes hver 14. dag i ca. 2 timer, for tiden i U-huset, som vi har 
et godt samarbejde med. Her laver vi forskellige ting sammen; ture i 
området og besøg hos hinanden (fx ridetur på en af pigernes heste, 
stævnemøde med deres hunde, walk- n- talk på stranden, cafe- eller 
museumsbesøg etc.) og vi kan fx se en film eller være på Youtube 
sammen, lave mad, spille spil. Det er i disse situationer at pigerne 
får skabt relationer, hjælper hinanden, fortæller om deres 
problemer. 
Desuden er en del af mit ’tilbud’ at tilbyde individuelle samtaler med 
både pigerne og evt. også deres forældre når der opstår særligt 
udfordrende situationer for dem. Det kan fx være ved skoleskift, 
efter mobberi i skolen eller når pigen har det særlig svært. 

Antal frivillige 1
Antal brugere Pt. 5-6 aktive
Antal medlemmer Ingen medlemsskab
Foreningens egenkapital 
31.12.13

0

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Supervision, forplejning, kørsel og materialer.

Støtte fra GK 2013 Kr. 4.500
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Støtte fra anden side i 
2013

Det Grønne hus 5.000 kr.

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Frivilligt ulønnet i de timer, jeg bruger. Det sociale arbejde består i 
at støtte og hjælpe pigerne, som ellers ikke har andre steder at finde 
og udvikle venskaber med ligestillede.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 3.000

Ansøgning nr. 16 / 2014
Ansøgt beløb 6.000
Foreningens navn Helsinge Natteravne

CVR. nr. 29903735
Kontaktperson og 
mailadresse

Pernille A. Holm
Natte_ravnene@yahoo.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

At øge den – lokale tryghed og livsglæde – og indirekte forebygge 
hærværk og vold, ved at være synlige på gaden blandt børn og unge 
– observerende, men uden at have særlige beføjelser eller gribe 
fysisk ind.
Natteravnene er IKKE noget vagtværn
Vi går på gaden fredag og lørdag, deltager i Helsinge Messe samt 
kulturnat for at synliggøre os og erhverve flere frivillige.

Antal frivillige 25 frivillige ravne incl. 8 nye føl

Antal brugere

Antal medlemmer
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Kr. 18.707,22

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Grundkursus til de nye føl
Opfølgnings kursus til eksisterende medlemmer
1. hjælps kurser

Støtte fra GK 2013 Nej, vi fravalgte det, så andre kunne få gavn af pengene �
Støtte fra anden side i 
2013

Det Grønne Hus
Kr. 5.000,00

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Se formål og aktiviteter

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 6.000

Ansøgning nr. 17 / 2014
Ansøgt beløb 8.000
Foreningens navn DH Gribskov (Danske Handicaporganisationer

CVR. nr. 33819145
Kontaktperson og 
mailadresse

Steen Nielsen
s.ketil.n.ny@kabelmail.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

hjælpe og bistå personer med handicap,samt
afholde og deltage i lokale arrangementer
Udbrede kendskab til foreningens arbejde og
deltage i handicap-og beskæftigelsrådsmøder.
Udføre og deltage i socialt arbejde for personer
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med handicap.
Deltage i lokale og kommunale møder som kan
have betydning for personer med handicap

Antal frivillige der er 12 medlemmer af bestyrelsen som repræsenterer alle lokale 
medlemmer af de 32 tilknyttede medlemsforeninger

Antal brugere

Antal medlemmer
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Kr. 2.060

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Kulturnat Helsinge og Gilleleje

· Ældremesse
· motionsture
· arrangementer på handicap stierne i kommunen
· transport til arrangementer for personer med
· handicap.
· Deltagelse i møder med det kommunaloffentlige
· system
· brochurematerialer for info om personer med
· handicap –deres vilkår og muligheder samt
· hvordan man kan blive medlem og lave socialt
· arbejde for gruppen f. eks personer med hjælp
· til IT undervisning

Støtte fra GK 2013 --
Støtte fra anden side i 
2013

10000,00 kr fra DH hoved afdelingen

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Socialt netværk og samvær med andre borgere
og personer med handicap i Gribskov kommune

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 4.000

Ansøgning nr. 18/2014
Ansøgt beløb 9.000 kr.
Foreningens navn IT-Kurser ved Frivilligcenter Græsted
CVR. nr. 25814967
Kontaktperson og 
mailadresse

Knud Lolk Kristensen
knud.lolk.kristensen@fasttvnet.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Vi underviser borgere, som helt mangler eller kun har meget lidt 
kendskab til IT. Det gør vi, fordi vi oplever at mange, især ældre, 
borgere bliver koblet af i forbindelse med digitaliseringen.
Vi har desuden erfaring for, at rigtig mange af de borgere, som 
deltager i vore kurser, ikke er i stand til at følge med på f.eks. 
oplysningsforbundenes kurser. Det går for hurtigt og de oplever, at 
hvis der er hurtigt opfattende elever på kurset, så er det de hurtige 
elevers tempo, som bliver bestemmende. På vore kurser tager vi 
udgangspunkt i de mest elementære funktioner, man skal kunne, 
hvis man skal kunne begå sig digitalt i dag: Digital post, NemID, 
Borger.DK, Gribskov.DK m.v., men derudover er elevernes 
interesser bestemmende for kursernes indhold.
Vi har:
· Begynderkurser, såkaldt IT-kravlegård og 
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· Fortsætterkurser for de, som har været på begynderkursus, med 
henblik på at styrke deres sikkerhed og rutine.

· Kurser for brugere af ipad og iphone, da disse medier i et vist 
omfang erstatter eller supplerer PCen.

Antal frivillige 10 undervisere, samt 1, som vedligeholder PCer og netværk.
Antal brugere Der deltager 6 - 8 elever og 1 - 4 undervisere på hvert hold.

Der er p.t. 5 begynderhold, 2 fortsætterhold samt 1 
ipad/iphone-hold pr. uge.
Derudover holder vi Åben IT-stue hver onsdag kl. 12 - 14 med 
deltagelse af 3 vejledere og 10 - 15 borgere pr. gang.

Antal medlemmer Kursisterne er ikke medlemmer, men på årsbasis er der ca. 85 
elever samt ca. 400 fremmøder i den åbne IT-stue.

Foreningens egenkapital 
31.12.12

Kr. 0

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Vi søger støtte til kørselsudgifter til underviserne.
Det drejer sig om en udgift på ca. 9.000 kr. pr. år, med 
udgangspunkt i en takst på 2,13 kr. pr. km. 
Eleverne betaler selv 100 - 200 kr. for et forløb, som strækker sig 
over 8 - 16 lektioner á 2 timer. Disse penge går til kaffe, te, 
kursusmateriale og print.

Støtte fra GK 8.000
Støtte fra anden side i Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

De 11 vejledere arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 9.000

Ansøgning nr. 19/2014
Ansøgt beløb 30.000 kr.
Foreningens navn 12 åbne rådgivninger
CVR. nr. 35176489
Kontaktperson og 
mailadresse

Cand. jur. Alette Rewentlow
alette@rewentlow.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

· Rådgivningerne og grupperne er gået sammen om at søge 
§18 midler, for at nedsætte det økonomiske behov og for at 
spare den administration som flere uafhængige ansøgninger 
ville betyde.

· Rådgivningerne og vejledninger/grupperne foregår alle i 
Frivilligcenter Helsinge, når ikke andet er noteret eller 
individuelt aftalt. Fouden de rådgivninger som er nævnt 
nedfor har centret Bisidderordning og gældsrådgivning, disse 
er selvstændige projekter som kører deres egen økonomi.

· Rådgivningerne og grupperne er et udtryk for den nye 
frivillighed, hvor foreningsstrukturen ikke længere er i fokus, 
men hvor behovet i civilsamfundet viser sig på en mere 
direkte her og nu  form, som frivillige med særlige 
kompetencer vælger at tage handling på.

· Formålet er at støtte og vejlede Gribskovs borgere til at blive 
bedre til at hjælpe sig selv inden for de områder som er 
beskrevet nedenfor.

·  NY ! Rådgivning og hjælp i  
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familiesammenføringssager 

· Hjælp til at ansøge om familiesammenføring og 
opholdstilladelser samt juridisk vejledning i hvad der kræves. 
V. Cand. jur. Alette Reventlow. Denne rådgivning 
samarbejder med Integrationsteamet i Jobcenter Gribskov og 
Frivilligcenter Græsted samt Dansk Flygtningehjælp.

· Misbrugs rådgivning 

· Når alkohol er blevet et problem  - eller for dine nærmeste? 
Er du pårørende til en, som drikker for meget? Er du kørt fast 
og savner støtte til at få løst dit problem? Du har mulighed for 
individuel samtale og rådgivning vedr. alkoholproblemer v. 
Socialrådgiver og misbrugskonsulent Eva Bak

· Stressrådgivning

· Har du svært ved at sige fra og sætte grænser? Oplever du 
ofte stressende situationer på job eller i privatlivet ? Ved 
Psykoterapeut og Naturterapeut Lone H. Feddersen

·  Vægtstop rådgivning

· Få  vejledning og coaching på livstil, kost og motion hos Lars 
Herschend, der har en diplom udd. I sundhed og ernæring.

· Forældre rådgivning  

· Er du far eller mor til små eller store børn og har du brug for 
professionel sparring til at tackle forældrerollen? .V. 
Psykoterapeut Pernille Jellinggård 

·  Terapeutisk rådgivning 
· Har du ondt i sjælen, men ved ikke, hvor du skla gå hen? 

Erfarne rådgivere står klar til at hjælpe dig med at finde 
professionel rådgivning i Frivilligcentret eller andre steder. V. 
Psykoterapeut Ellen Ricther

· Social - Juridisk rådgivning
· Hjælp til at finde rundt i lovjunglen. Om rettigheder og pligter 

i forhold til myndigheder. Hjælp til at forstå breve fra 
myndigheder m.v. Rådgivningen varetages af Cand. Jur. 
Kirsten Gamst i samarbejde med  Cand. Jur. Alette Reventlow

· Konflikt rådgivning
· Få hjælp og redskaber til at hjælpe dig selv og andre i konflikt 

situationer v. uddannede konfliktrådgivere udd. af Bjarne 
Vestergaard

· Manderådgivningen

· Få en snak mand til mand og bliv bedre til at se muligheder. 
V. Psykoterpeut og supervisor Flemming R. Nielsen

· PC – rådgivning
· Individuel rådgivning i brug af PC, internet samt programmer. 

Mandage og onsdage kl. 10-12. Rådgivningen varetages af 
Ingeniør Niels Jensen og Webmaster Jens Hofmann og pt. 5 
andre uddannede digitale ambassadører.  

· Åben rådgivning i 
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· økonomi/budget og skat

· Hjælp til brug af skats digitale skemaer eller til hvordan man 
opstiller et budget. Onsdage i ulige uger kl. 19-20 
Rådgivningen varetages af Pernille Adrian Holm som er 
uddannet i regnskab og til daglig bogholder i en virksomhed.

· Coaching
· Individuel gratis coaching tilbydes. Grav dit eget potentiale 

frem. Torsdage i lige uger kl.14-16. Inge Madsen er 
uddannet coach og forfatter til bogen. Med små skridt- en 
håndbog om depression og stress

Antal frivillige 23
Antal brugere Brugere i 2013.

1. NY ! Rådgivning og hjælp i  
familiesammenføringssager.  4 familier

2. Misbrugs rådgivning. Antal brugere 3

3. Stressrådgivning           Antal brugere  8

4. Vægtstop rådgivning    Antal brugere 6

5. Forældre rådgivning     Antal brugere 6

6.  Terapeutisk rådgivning Antal brugere 15

7. Social - Juridisk rådgivning Antal brugere 98

8. Konflikt rådgivning    Antal brugere  8

9. Manderådgivningen   Antal brugere  12

10.PC – rådgivning          Antal brugere  240

11.Åben rådgivning i økonomi/budget og skat Antal brugere 
18

12.Coaching  Antal brugere  62

Ialt 480 brugere
Antal medlemmer Gruppen består af 23 frivillige
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Rådgivningerne er en del af Frivilligcenter Helsinge som efterhånden 
optager så meget plads og administration og lokale logistik at vi nu 
har trukket en selvstændig del af regnskabet ud til dette formål.
Foreløbigt regnskab  2013
Annoncering, foldere og PR                        5.620 kr.
Administration  tovholder                         23.000 kr.
Kontor                                                        146  kr.
Frivilligpleje                                               1.650 kr.
Kørsel                                                       3.200 kr.
I alt                                                         33.616 kr.  
Note : Udgifter til husleje m.m. dækkes af Frivilligcenter Helsinges 
driftsmidler fra PUF puljen

Dette er hvad rådgivningerne koster at have kørerne, til gavn 
for ca. 500 borgere i Gribskov kommune.   

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Aktiviteterne er beskrevet under formål og aktiviteter.
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Støtte fra GK 2013 Kr. 18.000
Støtte fra anden side i 
2013

Ingen

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Se under formål og aktiviteter.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med  25.000

Ansøgning nr. 20 / 2014
Ansøgt beløb 5.000
Foreningens navn Sundhed i sommerlandet

CVR. nr. 34175675
Kontaktperson og 
mailadresse

Ninna Skousgaard
ntss@webspeed.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

At udbrede kendskabet til vores foreningers virke og aktiviteter.
Vise hvordan hjertestartere virker. Måle blodtryk mm.
Måle lungefunktion. Samtale om KOL, astma og evt. andre 
lungesygdomme.
Måle blodsukker og fortælle om diabetes generelt
Fortælle om sund levemåde og fordele der ved.
Der bliver brugt meget tid på at tale med dem, som kontakter os.

Antal frivillige 3

Antal brugere Ved ikke hvor mange – men rigtigt mange

Antal medlemmer 3
Foreningens egenkapital 
31.12.13

783,57 kr.

Aktiviteter der søges 
støtte til:

· Flyers, reklameting, plakater.
· Annoncer

Nye stole

Støtte fra GK 2013 2.000 kr. til hjælp  til påtrykning af Sundhed i Sommerlandet på 
vores pavillon

Støtte fra anden side i 
2013

Det grønne hus  2.500 kr.

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Alle i foreningen arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med 5.000

Ansøgning nr. 21/2014
Ansøgt beløb 12.000 kr.
Foreningens navn Multikulturel Ungdomscafe
CVR. nr. 30464877
Kontaktperson og 
mailadresse

Caroline Svendsen
Svendsen.caroline@me.com

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Formålet med Multikulturel Ungdomscafé er at hjælpe unge (18 – 35 
år) flygtninge, indvandrere eller herboende med anden etnisk 
baggrund. Dette ved at træne det danske sprog og få ny viden om 
Danmark, danske forhold og få kendskab til andre flygtninge 
indvandrere samt mulighed for at danne indbyrdes netværk. De 
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kommer til at deltage i aktiviteter, der kan lette og fremme deres
integration i Danmark. Desuden lægges der vægt på at caféen er 
brugerdreven, så de unge lærer at handle under ansvar.
Aktiviteterne i caféen var i 2013:

 � Teambuildings tur til Sverige med udfordrende øvelser 
i samarbejde med Helsinge Ungdomsklub. Se film FC 
Helsinges hjemmeside ”Paradis på svensk”

 � Brætspil og kortspil
 � Filmaftener (video i Frivilligcentret)
 � Grill hygge aften
 � Kursus i selvforsvar
 � Aften med samtale om Ramadanen
 � Besøg på Christiansborg – Folketinget
 � Teaterforestilling C:ontact taskforce – om unge 

problematikker
 � Tur til København med kanalrundfart samt en tur i 

Tivoli
 � Tur til bowling banen i Hillerød
 � Mini fodbold tur
 � Spille stikbold og andre boldlege 

 � Og meget andet
Antal frivillige 5
Antal brugere Ca. 20
Antal medlemmer Der kræves ikke medlemskab
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Regnskab 2013 incl. EU projekt

Udgifter 
Vejleder                                           10.384 kr
Administration                                 5.000 kr
Selvforsvarsprojekt                          4.296  kr
Teater Honorar og transport             16.448 kr
Teambuilding Sverige                      32.560 kr.
Forplejning                                          3176 kr
Ture                                                    3512 kr.
Film                                                    2144 kr
I alt                                                   77.520 kr

Indtægter
EU – midler                                   65.200 kr
§ 18 midler                                     8.000 kr
I alt                                                73.200 kr
Negativ egenkapital                       - 4.320 kr.
Dækkes af Integrationsgruppen i Helsinge 

Aktiviteter der søges 
støtte til:

· Der søges til 
· Aktiviteter
· Forplejning
· Administration
· Synliggørelse
· Kørsel til frivillige

Støtte fra GK 2013 Kr. 8.000
Støtte fra anden side i 
2013

EU
65.200 kr

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Frivillige hjælper unge med anden etnisk baggrund i at blive 
integreret

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
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Anbefales støttet med 6.000

Ansøgning nr. 22/2014
Ansøgt beløb 26.500 kr.
Foreningens navn ADHD-Gribskov
CVR. nr. 32843999
Kontaktperson og 
mailadresse

Ole Thomsen
adhdgribskov@hotmail.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

· At skabe netværk for familier med særlige behov bl.a. skjulte 
handicap.

· At skabe gode forhold for søskende i familier med særlige behov.
· At formidle viden om ADHD og lignende emner il relevante 

samarbejdspartnere.
· At give støtte til voksne med ADHD-diagnose.

Antal frivillige 15
Antal brugere 80
Antal medlemmer 35
Foreningens egenkapital 
31.12.12

Kr. 4.324,02

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Den årlige tur til Sommerland Sjælland.
Stedet er særdeles velegnet til børn med behov for at udadreagere.
· kr. 14.000 Entre
· Kr. 11.000 Transport i bus
· Kr. 1.500 Diverse

Støtte fra GK Kr. 15.000
Støtte fra anden side i Kr. 2.000 Gribskov ruller fra Socialministeriets tips og lottomidler
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Videreudbygge og øge netværket mellem familier med skjulte 
handicap, samt give børnene en sommeroplevelse med fysisk 
udfoldelse.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales støttet med kr. 20.000

Ansøgning nr. 23/2014
Ansøgt beløb 12.500 kr.
Foreningens navn Blindeklubben i Græsted DBS Nordsjælland
CVR. nr. 30624491
Kontaktperson og 
mailadresse

Dorthe Lund Kristensen
Medhjælper Knud Lolk Kristensen
dorthe.lund.kristensen@fasttvnet.dk
Knud.lolk.kristensen@fasttv.net.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

Klubbens formål er:
· At arbejde for højnelse af medlemmernes sociale kår.
· At hjælpe medlemmerne til den bedst mulige 

At udnyttelse af deres evner.
· At støtte det kulturelle arbejde blandt medlemmerne.
· At arbejde med og erfaringsudveksle hverdagens 

At problemer, som synshandicappet medfører.
· At Foredrag, underholdning, samvær.

Antal frivillige 2 + Pårørende der som regel hjælper.
Antal brugere 23 pr. møde
Antal medlemmer 65-70 potentielle medlemmer af DBS
Foreningens egenkapital 
31.12.12

Kr. 3.684,96

Aktiviteter der søges Kørsel



 
 
 
 
 
    

 Side 30

støtte til:
Støtte fra GK Kr. 12.500
Støtte fra anden side i Dansk Blindesamfunds Nordsjællands Kreds giver klublederne et 

tilskud på 500 kr. til telefonudgifter m.v.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Mange blinde og svagsynede kommer sjældent ud, fordi de ikke er i 
stand til at færdes trygt på egen hånd udendørs.
Klubbens aktivitet er meget vigtig for vore medlemmer, fordi den er 
med til at mindske ensomhed og isolation.
Derfor er transport blevet den største udgift for klubben.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med 12.500

Ansøgning nr. 24/ 2014
Ansøgt beløb 10.000 kr.
Foreningens navn Hjerteforeningen, Lokalkomité
CVR. nr. 4850391330
Kontaktperson og 
mailadresse

Else Hjortkilde
oleelse@mail.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

Informere, undervise og arrangere aktiviteter

Formålet er at give information om: 
· Nye hjælpemidler ved læring om genoplivning
· Hjertemassage
· Hjertesund mad og –motion
· Hjertestier og møder om hjertesygdomme
Vore aktiviteter er:
· Blodtryksmålinger i Matas, på Apoteker og rundt ved
· diverse aktiviteter i Gribskov kommune
· Desuden demonstration af Hjertestarter 

Antal frivillige 5 bestyrelsesmedlemmer
2 frivillige aktivitetsmedlemmer

Antal brugere 1200
Antal medlemmer 1200
Foreningens 
egenkapital 31.12.13

5.804,37

Aktiviteter der søges 
støtte til 

• Deltagelse i drift af sundhedsspor/hjertestier
• Kurser i hjertemassage og hjertestarter
• Blodtryksmålinger i foreninger, Matas, apoteker, off. 

arrangementer
• Foredrag af hjertelæge – gentagelse
• Diætist gentagelse

Støtte fra GK 2013 Kr. 10.000 
Støtte fra anden side i 
2013

Det grønne hus kr. 4000

Hjerteforeningens forbrugskonto kr. 15000 til
Daglig drift af lokalkomitéen.

Hvori består det 
frivillige sociale arbejde 
i den ansøgte indsats

At højne sundhed og bevisthed om hjertesygdomme. Hjælpe ved 
deprimer over hjertesygdom. At imformere om, at man kan leve med 
hjertesygdom og det godt.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med 10.000

Pulje 3: Kr. 47.446 - i alt ansøgt kr. 70.100

Ansøgning nr. 1/2014
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Ansøgt beløb 4.500 kr.
Foreningens navn Bedre Psykiatri, Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs
CVR. nr. 33451857
Kontaktperson og 
mailadresse

Lisbet Garnov
lg@bedrepsykiatri.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter

At skabe bedre vilkår for sindslidende og deres pårørende ved:
At udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for helbredelsen.
At hjælpe, støtte, rådgive, vejlede og uddanne pårørende.
At styrke de pårørendes evner og muligheder for at støtte og yde 
omsorg til den syge for derved bedre at kunne klare de svære 
opgaver og situationer, der opstår i hverdagen.
At tale de sindslidendes sag over for beslutningstagerne.
At udbrede oplysning om psykiske sygdomme.
At tydeliggøre netværkets betydning for den psykisk syge.
Vi søger i år at danne 2 samtalegrupper med gruppeleder 
socialrådgiver og terapeut MPF Jens Peder Nielsen, Udsholt og en 
frivillig tovholder. Den ene gruppe starter i januar og den anden i 
august. De to grupper for pårørende, som er forælder, ægtefælde 
eller barn af en psykisk syg. 
Et bestyrelsesmedlem  kører en selvhjælpsgruppe af pårørende,  der 
har været i gruppe med terapeut. En anden delvis selvhjælpsgruppe 
kører, som består af forældre til hjemmeboende børn/unge. Den får 
støtte af en terapeut 2-3 gange om året. Vi vil gerne arrangere 1-2 
foredragsaftner med vigtige oplysende emner. Vi vil i februar have 
en debataften om ADHD hos børn, ”Diagnose, behandling og 
dagligdag”. Med læge fra børneafdelingen og en praktiserende læge.
Vi har telefon rådgivning på 27513061. Vi går ud som bisiddere, 
sender vort blad ud og sender oplysninger om vore aktiviteter til 
læreanstalter, psykiatriledere, kommunernes sundhedspersonale og 
psykiatriske afdelinger. Vi søger ved aktiv deltagelse i 
Psykiatriforeningernes Fællesråd(se www.psykiatriforening.dk) at 
afstigmatisere psykisk sygdom og at få indflydelse på en bedre psykiatri 
i diverse dialogfora i Region Hovedstaden. 
Fire medlemmer af bestyrelsen deltager i grupper og i Region 
Hovedstadens Dialoggrupper Dialog Lokalt med ledelsen på Hillerød, 
Helsingør og Frederikssund Psykiatri, i Dialog Psykiatri sammen med 
politikerne og i Dialog Ledelse med regionens ledelse og i gruppen 
En Af Os.
Undertegnede er kasserer i bestyrelsen for Psykiatriforeningernes 
Fællesråd.

Antal frivillige Ca. 10 når der er brug for det.
Antal brugere Vi betragter alle medlemmer som brugere. Vi hjælper dem så godt vi 

kan, når de har problemer.
Antal medlemmer 394 medlemmer
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Kr. 18.715,83

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Vi søger til del af samtalegrupperne til 62 timer terapeut og 
annoncering i alle fire kommuner, der er vort område.

Støtte fra GK 2013 Kr. 4.500
Støtte fra anden sidei 
2013

Vi fik lov at overføre kr. 14.500,- fra 2012 til 2013.
kr. 5000 fra Allerød og 4.500 fra Gribskov og Hillerød og kr. 14.500,- 
fra den Fælleskommunale § 18 pulje.e.

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Vi annoncerer, og sender pressemeddelelser ved oprettelse af 
grupper og ved foredrags aftner. Skaffer lokaler og 
foredragsholdere. Samler grupper og skriver på hjemmesiden. 
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Sørger for forplejning.
Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.

Anbefales støttet med kr. 4.500

Pulje 3
Ansøgning nr. 2/2014
Ansøgt beløb 50.000 kr.
Foreningens navn HjerneSagen i Nordsjælland, Viemosegaard
CVR. nr. 13655308
Kontaktperson og 
mailadresse

Lisbet Kragh, Formand
lisbetkragh@hotmail.com

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteteter

Drive værestedet Viemosegård

Yde en indsats for at udbrede kendskabet til apopleksi og afasi.

I og med foreningen har fokus på at være netværksskabende og 
socialt fremmende, formidle kontakt mellem medlemmerne og 
omverdenen. 

Varetage medlemmernes rettigheder over for myndigheder mm.

Fremme behandlings-, undervisnings- og genoptræningsmuligheder.

Fysisk træning: afspænding, bevægelseslære, diverse boldspil.
Holdtræning i varmtvandsbassin på Frederikssund Hospital 
under vejledning af instruktør.
Kognitiv træning: kortspil, skak, tegning og maling.
Taletræning: sang og musik.
Rådgivning og socialt arbejde, som netop er så vigtig for denne 
gruppe mennesker.
Tegne-male kursus. Træsløjd/trædrejeværksted, hvor brugere 
med halvsidig lammelser samt kørestolsbrugere kan deltage.
IT-netcafé specielt målrettet personer med afasi. Denne målgruppe 
er som følge af deres fysiske kommunikative handicap ofte meget 
isolerede. Søndagsarrangementer en gang om måneden. 
Udflugter 2 gange årligt samt en 5-dages ferietur i Danmark med 
liftbus.

Ovennævnte er gældende for året 2014.
Antal frivillige 18 frivillige
Antal brugere 30-40
Antal medlemmer 638
Foreningens egenkapital 
31.12.13

Ca. 20.000

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Drift af værested, diverse aktiviteter og arrangementer samt delvis 
aflønning af flexjobansat.

Udvidelse af IT-stue/netcafé samt trædrejeværksted.
Støtte fra GK 2013 Kr. 30.000
Støtte fra anden side i 
2013

Frederikssund kommune          30.000 kr.

Helsingør kommune                 57.000 kr.

Hillerød kommune                   34.000 kr.

Hørsholm kommune                10.000 kr.
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Rudersdal kommune                 2.500 kr.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Formålet er at give personer, der er blevet ramt af en blodprop eller 
blødning i hjernen, samt deres pårørende en bedre hverdag, smat 
mulighed for et bedre socialt hverdagsliv.
Vi formidler kontakt mellem medlemmerne og omverdenen.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 3.
Anbefales støttet med kr. 30.000

Ansøgning nr. 3/2014
Ansøgt beløb Ikke angivet
Foreningens navn Foreningen for Lanryngectomerede (strubeløse), Frederiksborg 

Lokalforening
CVR. nr. 30967003
Kontaktperson og 
mailadresse

Henning Kirkegaard
Ingen

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteteter

Vi mødes otte gangen om året i Grøndalscenteret i København. 
Formålet med foreningen er at støtte og hjælpe hinanden. Derudover 
afholder vi foredrag og oplæg fra læger, sygeplejersker mfl., samt 
udflugter som skovture, bankospil, bowling, sejlture og 
juleafslutning.

Antal frivillige 
Antal brugere 96, i Region Hovedstaden
Antal medlemmer 100 støttemedlemmer
Foreningens egenkapital 
31.12.12

Kr. 26.715,67

Aktiviteter der søges 
støtte til:

Se under foreningens formål og aktiviteter.

Støtte fra GK 2013 Ingen
Støtte fra anden side i 
2013

Kr. 10.000 fra Landsforeningen
Kr. 4.500 fra Rudersdal, Ballerup og Albertslund Kommune
kr. 7.000 fra Helsingør og Brøndby Kommune
Kr. 3.500 fra Herlev og Hørsholm Kommune
Kr. 4.500 fra Nordea i Rødovre
Kr. 4.500 fra Høje Tåstrup og Hvidovre Kommune

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Tilrettelægge, arrangere, koordinere og afholde arrangementer og 
aktiviteter.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 3.
Anbefales støttet med kr. 2.000

Ansøgning nr. 4 /2014
Ansøgt beløb 15.600
Foreningens navn Madhold for mænd
CVR. nr. --
Kontaktperson og 
mailadresse

Lise Laursen
llaur@gribskov.dk

Hvad er foreningens 
formål og aktiviteter 

Målgruppe:
Mænd 60+, både enlige og samboende, som har lyst, og behov for at 
blive mere fortrolig med madlavning.

At introducere mænd til madlavning og fornuftige indkøb, at opnå en 
indsigt i hvordan indkøbene udnyttes, og samtidig opnå tilberedning 
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af varieret kost.

Antal frivillige --
Antal brugere --
Antal medlemmer 557
Foreningens 
egenkapital 31.12.13

Ingen

Aktiviteter der søges 
støtte til 

8 mødegange i foråret -  8 mødegange i efteråret 2014

Budget 2014:
Udgift: Indtægt:

Underviser 3 timer pr gang 1200,- kr.

brugerbetaling pr. deltager pr. gang 25,- kr,  250,- kr.

indkøb af mad pr. gang ved 10 deltagere     750,- kr.

Brugerbetaling pr. gang ved 10 deltagere  750,- kr. 

Pr. gang 1975,00 1000,-  kr
Støtte fra GK 2013 Nej
Støtte fra anden side i 
2013

Nej

Hvori består det 
frivillige sociale arbejde 
i den ansøgte indsats
Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 3. 

Anbefales støttet med kr. 7.800
 


