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Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse og suppleanter 
Efter det konstituerende møde 6. april 2022 
 
 
 
Hanne Jensen blev som rengøringsassistent hurtigt valgt som fællestillids-
repræsentant og i 1994 valgt som sektorformand i FOA Hjørring, hvor hun 
har arbejdet i 18 år. Hanne er også politisk engageret og har i to perioder 
været valgt til Hjørring Byråd: fra 1994 – 1997 og igen fra 2002 – 2006. 
Indenfor det frivillige sociale felt har Hanne været med i etableringen 
af Hjørring Krisecenter i 1991, og har siden da været frivillig i krisecentret og 
også formand for krisecenterforeningen i en længere periode. Hanne var 
med i etableringen af Frivilligcenter Hjørring, hvor hun siden starten i 2011 
har været formand for bestyrelsen. Hannes netværk har tråde ind i både det 
politiske, faglige og frivillige felt.  
 
 
 
Uddannet lærer og har undervist i 16 år. Har desuden arbejdet som 
uddannelseskonsulent på VUC/indvandrerundervisning og herefter som 
leder på VUC i en årrække: heraf 6 år på VUC Vendsyssel Vest i Hjørring. 
Fortsatte som leder for SOSU Nord i 13 år. Har som en del af jobbet haft 
bestyrelsesbetjening i 19 år og betjening af amtspolitikere i 4 år. Har også 
været næstformand i landsdækkende lederforeninger: VUC Lederforeningen 
i 4 år og i SOSU Lederforeningen i 6 år. Forlod arbejdsmarkedet i 2013, og 
bringer nu viden og erfaringer med strategiarbejde ind i andre sammenhænge. 
Var fra 2014 – 2018 medlem af Ældrerådet i Hjørring Kommune og blev valgt 
til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2016. Lars er 
også musiker og har skrevet tekst og musik til vores lokale frivilligsang. 

 
 
Da Birthe Andersen i 2017 stoppede efter 40 år i lokalpolitik lød det kort og 
kontant: jeg skal have et nyt liv! Hun har været med fra dengang, hvor det ikke 
var helt almindeligt at møde kvinder i byråd og da slet ikke som borgmester, 
hvilket Birthe har været i Løkken-Vrå Kommune i perioden 1986 – 1992. Med 
kommunesammenlægningen i 2007 kom hun i Hjørring Byråd og blandt andet 
i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, hvor hun tog engageret del i 
udviklingen indenfor det frivillige felt. Måske har Birthe fået et nyt liv, men 
hun er stadig den samme seje kvinde, som har sine meningers mod. 
Som bestyrelsesmedlem var Birthe i 2017 med til at etablere Home-Start 
Familiekontakt. Hun blev valgt ind i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i 2018.  
 

 
Uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i mange år. Da Ellen-Margrethe 
Pagters egen søn fik diagnosen skizofreni, kom hun ind i Bedre Psykiatri og 
oplevede møder i pårørendegruppen som månedens eneste frikvarter. Kom 
samtidig til at tænke over, at hun som lærer kun en enkelt gang havde mødt 
forældre, som fortalte om psykiske problemer i hjemmet og har siden da 
arbejdet for at bryde det tabu, som er forbundet med psykisk sygdom. Ellen-
Margrethe bor i Skagen, men arbejder for bedre psykiatri i hele landsdelen. 
Hun er formand for Bedre Psykiatri Hjørring, som blev startet i 2017, og er en  
både kendt og anerkendt ildsjæl indenfor det frivillige sociale felt i Hjørring 
kommune. Ellen-Margrethe blev valgt til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på 
generalforsamlingen i 2018. 
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Britta Eckhardt blev uddannet sygeplejerske i 1987 og har arbejdet på 
sygehus, i den kommunale hjemmepleje, på neurorehabiliteringscenter og nu 
på Hospice Vendsyssel i Frederikshavn. Er i fritiden frivillig i en netværkscafe i 
Kirken i Kulturcenter Vendsyssel. Er også inspireret af venligbotanken, og har 
gennem Café Venligbo og på asylcenter mødt mange flygtninge og er 
kontaktfamilie for en kvinde fra Eritrea. Finder også tid til at være politisk 
aktiv, og er kandidat for Kristendemokraterne. Britta har i godt samarbejde 
med andre politikere sat gratis og anonym parrådgivning på budgettet i 
Hjørring Kommune og blev i 2022 politisk udpeget repræsentant i Hjørring 
Krisecenters bestyrelse. Arbejder fortsat for en ordentlig tone og etik i de 
svære debatter om fødsel og død samt livet, der leves derimellem. Hun blev 
valgt til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2018. 
 
 
 
Repræsenterer Byrådet og særligt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget i 
Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse, hvor hun er bindeleddet mellem udvalget 
og den frivillige sociale verden. Louise er Enhedslistens eneste repræsentant i 
Hjørring Byråd, hvor hun foruden SÆH-udvalget også er medlem af Økonomi-
udvalget. Er meget engageret indenfor det sociale felt, hvilket også har givet 
hende en post i Hjørring Krisecenters bestyrelse i en længere periode. 
Byrådet udpegede første gang Louise til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i 
efteråret 2014 og senest igen i 2022. 
 
 
 
Uddannet murer og indvandrer fra Island. Kom til Danmark i 1980, som 
sprængekspert i forbindelse med udvidelse af Hirtshals Havn, og har boet 
i Hirtshals siden da. Ole har et stort netværk og er blandt andet lokal 
repræsentant for Tværkulturelt Center i København og repræsenterer 
Tværkulturelt Center i Aalborg Stift. Han er formand for Tværkulturel 
Hirtshals, som blandt andet inviterer til fællesspisning, tirsdagscafé og familier 
på sommerferie. Samt 1. suppleant i Hjørring Kommunes Integrationsråd, 
kirkeværge i Hirtshals Sogns Menighedsråd og næstformand i bridgeklubbens 
bestyrelse. Ole var medlem af De Frivilliges Samvirkes bestyrelse, og har siden 
fusionen med Frivilligcenter Hjørring i 2015 været suppleant i Frivilligcenter 
Hjørrings bestyrelse.  
 
 
 
Jette Videnkjær har arbejdet ved forsvaret i knap 40 år på kontor i Hjørring. 
Her blev hun hurtigt interesseret i fagforeningsarbejdet og valgt som 
tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Kom siden i HK Hjørrings bestyrelse, 
valgt som formand for statssektoren. Jette stoppede i forsvaret da hun fyldte 
60 år, men blev valgt til sektorformand i HK Stat Nordjylland, hvor hun 
fortsatte i et fuldtidsjob indtil hun blev 65 år og reglerne sagde, at hun skulle 
stoppe. Da havde Jette gennem mange år sagt: når jeg stopper, så vil jeg 
foretage mig noget indenfor det sociale felt. Det blev i Dansk Folkehjælp 
Hjørring, hvor hun har været formand siden 2015. Hun sidder desuden i Dansk 
Folkehjælps Hovedbestyrelse, hvortil hun blev valgt i 2018. Jette får også tid til 
mand, venner og de tre børn, som er blevet voksne og alle bor på Sjælland. 
Hun blev valgt som suppleant til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i 2021. 
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