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Aktivitetsklubben Tornby
Klubben inviterer seniorer til aktiviteter i Tornby Forsamlingshus.
Aktivitetsklubben Tornby er startet på Ældrecenter Havbakken, hvor den gennem mange år
har afholdt arrangementer for seniorer i Tornby og omegn. Der var nogle beboere på
ældrecentret, som kunne
være med i vores
aktiviteter, og vi var
glade for at kunne være
på ældrecentret, blandt
andet fordi vi ikke skulle
betale husleje. Men nu er
Ældrecenter Havbakken
historie, og med god
hjælp fra Gurli Kirkedal,
der er tovholder i
Frivillighedens Huse,
søger vi Hjørring
Kommunes §18-pulje,
så vi kan betale husleje
i Tornby Forsamlingshus
og fortsætte vores
aktiviteter der. Med de
nye betingelser og efter
den lange corona-nedlukning, er det igen lykkedes os at samle cirka 40 deltagere til bankospil
og cirka 15 til kortspil og det samme til seniordans, fortæller Bent Grydbæk, som er kasserer
i Klubbens bestyrelse.
Året rundt inviteres der til banko den første onsdag i måneden og kortspil hver tirsdag.
Og fra 5. september er der igen seniordans hver mandag. Alle aktiviteter foregår i Tornby
Forsamlingshus, og alle seniorer er velkomne til at deltage. Her skal man ikke være medlem,
og det koster ikke noget at deltage. Eneste udgift er til kaffen, som serveres til alle
arrangementer, fordi Klubben sætter stor pris på det sociale samvær og den gode snak over
kaffen.
Læs videre på næste side…
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Vi er tre i bestyrelsen, og det er os, der står for det praktiske, når vi inviterer til
arrangementer. Vi vil gerne der kommer mange flere til vores aktiviteter, og vi vil også
gerne være flere om de praktiske opgaver. Der skal købes præmier, der skal flyttes borde
og stole, laves kaffe og efter hvert arrangement er der også oprydning. Men når vi hjælper
hinanden, så går det, fortæller Bent Grydbæk.
Hvis du har lyst til at være frivillig i Aktivitetsklubben Tornby, eller høre mere om Klubbens
forskellige aktiviteter, er du velkommen til at kontakte Bent Grydbæk, som kan træffes på
tlf. 21 69 25 70.
Vi møder Bent Grydbæk sammen med Karen Larsen, som er næstformand i Klubbens
bestyrelse. Karen Larsen er blevet alene, og er glad for, at Bent Grydbæk vil tage hende
med i bilen, når der inviteres til aktiviteter i Klubben. Det er lige præcis sådanne gode
løsninger, som findes i de frivillige sociale fællesskaber. Ønsker du at vide mere om andre
frivillige sociale foreninger og fællesskaber, er du velkommen til at kontakte Mette
Jakobsen, koordinator i Frivilligcenter Hjørring, som træffes på tlf. 24 26 40 70.
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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

