
Ny Start Gribskov har rod i den frivillige verden, og har til formål at hjælpe pressede børnefamilier i 
Gribskov Kommune via støtte fra en frivillig familieven
 "Der er mange familier med mindre børn, der føler sig pressede og ønsker hjælp i vores lokalsamfund. Samtidig er der 
mange frivillige, der ønsker at hjælpe," siger Gudrun Qvist fra den nye forening. 
"Vi ønsker med den nye lokale forening at styrke samarbejdet mellem de frivillige og familierne, så de sammen kan 
gøre en stærk indsats for at få familierne op i "gear" igen. Vi kender alle sammen til, at der er perioder i livet, som byder 
på lidt for mange udfordringer på samme tid. Dette gælder især mange børnefamilier. I den seneste tid har der været 
meget debat om de pressede børnefamilier i de landsdækkende medier. Med Ny Start Gribskov ønsker vi at gøre en 
indsats for netop den gruppe," fortæller Gudrun Qvist.

Den nye forening er så småt ved at finde sine ben. En ny bestyrelse med fagkompetente frivillige er på vej til at kunne 
konstituere sig. Der er ansat en koordinator, Pernille Jellinggaard, til at igangsætte, udvikle og koordinere arbejdet i Ny 
Start Gribskov.
"Det er udfordrende at være med til at starte Ny Start Gribskov. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med at sam-
arbejde med de frivillige og et stort og velfungerende frivillighedsliv -  som Gribskov er kendt for – alt sammen for at 
støtte familierne. Jeg har allerede fået henvendelser fra frivillige, som står parat til at hjælpe. Mit job er jo blandt andet 
at sikre, at de frivillige er klædt godt på til at kunne hjælpe de pressede børnefamilier. Derfor er jeg nu ved at planlægge 
et kursus for de frivillige," fortæller Pernille Jellinggaard. 
Hun fortæller også, at der allerede er en del børnefamilier, der har henvendt sig for at få en familieven.

Har du spørgsmål om Ny Start Gribskov, eller er du interesseret i at bidrage til arbejdet for de pressede børnefamilier, 
så er du velkommen til at kontakte koordinator Pernille Jellinggaard på telefon 53 54 42 48.

Fakta om Ny Start Gribskov:
• Foreningen støtter børnefamilier, der føler sig pressede i deres hverdag. 
• Hjælpen kan være praktisk sammen med familien, ligesom de frivillige tilbyder medmenneskelig støtte til familier-

ne. 
• Støtten er gratis og gives af frivillige voksne, som uddannes til opgaverne.
• Foreningen støttes af Gribskov Kommune og drives af en bestyrelse, som består af fagkompetente frivillige og en 

koordinator.

”Ny Start Gribskov” ser dagens lys
”Ny Start Gribskov” er en ny lokal forening, der har afløst Home Start Gribskov.
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