
 
 

 
 

Frivillige FORTÆLLER 

 

 

 
 

 

Anne Friis                              December 2022 
 

 

 

Juleaften på Vrå Højskole  

Langt de fleste mennesker vil gerne være i godt selskab juleaften, og har du ikke andre 
aftaler, er du hjertelig velkommen på Vrå Højskole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Det er mig og min mand Jan, som inviterer til juleaften. Vi mødes kl. 15 i dagligstuen på 
Højskolen og går sammen over til naboen, som er Vrå Valgmenighedskirke. Efter vores tur i 
kirke går vi tilbage på Højskolen. Maden er forberedt i køkkenet, men vi skal hjælpe hinanden 
med at gøre den færdig og dække bord, inden vi spiser julemiddag kl. 18. Vores juleaften er 
for alle, der har lyst til at være med, og det er ganske gratis at deltage. Vi har 25 pladser og 
vil gerne have tilmeldinger senest 20. december, fordi vi vil være sikre på at have mad nok til 
alle – og måske også en lille julegave, fortæller Anne Friis, som er forstander på Vrå Højskole. 

Anne Friis har været lærer på Vrå Højskole siden 2016 og blev forstander i 2020. Siden da har 
Højskolen også været hendes hjem og både hun og kæresten glæder sig til at fejre endnu en 
jul på skolen. Jan bor godt nok kun på Højskolen hver anden uge, men det er helt tydeligt, at 
han også føler sig godt tilpas og hjemme på stedet.  

 

     Læs videre på næste side…  

 

 

 

Juleaften, fællesspisning og frivillighed på Vrå Højskole 



 
 

 
 

Frivillige FORTÆLLER 

Året rundt inviterer Højskolen til fællesspisning hver anden uge. Her er alle velkomne, og vi 
kan nemt samle over 100 mennesker til sådant et arrangement. Også de aftner spiser vi kl. 
18, og herefter kan der være oplæg, musik eller fællessang. Det er rart at være et sted, hvor 
der er plads til at invitere lokalbefolkningen og andre interesserede indenfor, og dejligt, at 
så mange har lyst til at besøge os. Juleaften bliver lidt anderledes. Her har vi valgt at 
begrænse, hvor mange der kan være med.  Det er skønt at kunne samle mange mennesker, 
men juleaften vil vi hellere være en mindre kreds, så det bliver mere ”familiehygge” end 
fællesspisning, fortæller Anne Friis mens kæresten nikker. 

Vrå Højskole har en gruppe af frivillige: Højskolens Venner, som stabilt støtter Højskolen, 
og da Vrå Højskole i november i år fejrede 150-års jubilæum, kunne en ven af huset 
samtidig fejre 50-års jubilæum som frivillig.  

Også gruppen af frivillige er åben for alle. Det årlige medlemskab koster 100 kr., men så 
giver det til gengæld også rabat på fællesspisningen, som koster 50 kr. for medlemmer af 
Højskolens Venner og 75 kr. for ikke medlemmer. Men juleaften er det hele gratis for alle, 
og vi har allerede fået de første tilmeldinger fra tre, som er her på Højskolen, og ikke rejser 
hjem til jul. De kommer fra henholdsvis Japan, Ukraine og Belgien, og vi glæder os til at 
dele vores juletraditioner med dem og hvem der ellers vil være med. Flere lokale har også 
tilmeldt sig, så vi har indtil videre 13 tilmeldinger og modtager gerne flere til Juleaften-
arrangementet på tlf. 98 98 10 10 eller pr. mail på info@vraahojskole.dk, siger en smilende 
Anne Friis inden hun skal videre, fordi plejesønnen skal køres til Hjørring. Han skal i øvrigt 
også fejre jul på Højskolen.  

Ønsker du indsigt i andre frivillige sociale tilbud i Hjørring kommune, er du velkommen til 
at kontakte Mette Jakobsen, som er koordinator i Frivilligcenter Hjørring og træffes på 
tlf. 24 26 40 70. 

 

Frivillige FORTÆLLER 

Vil du vide mere om muligheder i den 

frivillige sociale verden, kan du kontakte 

Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i 

Hjørring, hvor åbningstiden er: 

tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Du er også velkommen til at ringe til 

koordinator Mette Jakobsen 

på tlf. 24 26 40 70 


