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Hvordan opstod pigegruppen?
Hvad forventes af dig?
Pigegruppen opstod da flere piger ønskede at få
veninder i nærområdet.
Fællesnævneren udsprang fra følelsen af
ensomhed og mangel på at kende nogen i
bybilledet. Gruppen har fungeret i flere år.
Kendetegnet ved gruppen er, at vi ca. 2 gange om
året laver et fælles socialt arrangement, som vi
beslutter og arrangementer sammen.
Medarbejderne er behjælpelige med at sende
invitationer ud og opretter begivenheder på
Facebook:
Pigegruppen Furesø Kommune.







Du tager ansvar som deltager og er med til at
skabe en kultur.
Du tager hensyn og passer på den tillid vi
giver hinanden.
Du passer på fortroligheden, som er i
gruppen.
Du er åben for nye venskaber.
Du er villig til at tage initiativ til at kontakte de
andre i gruppen.

Hvor og hvornår?
Pigegruppen mødes hver onsdag på
Nygårdsterrasserne 221 i Farum Midtpunkt til
hyggelig samvær, fra kl. 16-18

Traditioner i pigegruppen:
To gange om året, invitere vi til et specielt
arrangement i Butik Charlotte, på Værløse
Bymidte.
Vi har tradition for at, ønske hinanden Glædelig
jul og god sommer.

Eksempler på afholdte aktiviteter:

Hvem kan være med i pigegruppen?
Pigegruppen kan bestå af vidt forskellige piger
over 18 år, med fælles interesse om at få et
socialt netværk og vil tage ansvar for at være
aktiv deltagende.
Ved alle aktiviteter i pigegruppen, møder du altid
2 medarbejdere fra Rådgivning, Vejledning og
Støtte i Furesø Kommune.

Kaffebesøg i hinandens hjem.
Bakketur før sommerferien.
Juletur
Rundvisning på Christiania.
Madkurser
Make-up aften
Foredrag
Butik Charlotte to gange om året.
Udgifter:
Der vil i forbindelse med de forskellige
arrangementer være en udgift for dig til feks.
Indgang og mad.

