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Frivillige møder du også i nattelivet
Flemming Jensen er frivillig i Natteravnene, som færdes blandt de unge i nattelivet i Hjørring.
Han er også så meget andet, og vi møder den travle mand en eftermiddag, hvor han lige
har fået fri fra jobbet på EUC Nord.
Inden jeg blev lærer
på EUC, var jeg
selvstændig
tømrermester i
20 år. I de år havde
jeg mange lærlinge,
og var glad for at
være med til at
hjælpe unge godt på
vej. Jeg er også glad
for at undervise på
EUC. Og da jeg her
mødte en anden
lærer, som er
Natteravn, var jeg ikke længe om at tilslutte mig denne frivillige indsats. Det er efterhånden 5
år siden og jeg har ingen planer om at stoppe, siger Flemming Jensen med stor overbevisning.
Natteravnene er med til at skabe tryghed blandt unge. De går altid tre frivillige sammen.
Altid i det offentlige rum og altid i nattelivet, hvor der er mange unge. De har både bolsjer
og kondomer i lommen, og i deres karakteristiske gule refleksveste, er de nemme at spotte
i nattelivet. Og altid klar til en snak og med hjælp, hvis unge skulle have brug for det.
Sammen med to andre frivillige er jeg ude i nattelivet én fredag om måneden. Vi går ud kl.
24 og bliver i gaden, så længe vi kan se, at der er unge under 18 år. Og vi snakker med rigtig
mange unge, også mange over 18 år. Efterhånden er der mange, der kender os. Vi kender
også mange af de unge fra andre steder. Ikke så sjældent hører jeg en ung sige til sine
kammerater: kom lige med, vi skal over at snakke med min lærer, fortæller Flemming
Jensen, som også er frivillig i det lokale foreningsliv i Harken, hvor han bor sammen med
familien. Her er idrætsforeningen omdrejningspunktet og Hallen rammen om mange
aktiviteter fra idræt til fællesspisning.
Læs videre på næste side…

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
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Vi har en liste med 80 frivillige, som har fortalt os, hvad de gerne vil lave, og hvor meget
tid de gerne vil bruge på frivilligt arbejde. Alle kan være med og alle bidrag er velkomne.
Vi spørger selvfølgelig også de unge, om de vil være med. Ofte spørger de første gang,
hvad de får for det. Og kan være lidt tøvende, når vi fortæller, at de ikke får penge, men
fornøjelsen. Men når de først har været med, ved de hvad vi taler om, fortæller Flemming
Jensen, som selv er formand i idrætsforeningen i Harken.
I Natteravnene i Hjørring er Flemming Jensen næstformand i bestyrelsen. Her er de i alt
22 frivillige og vil gerne være flere. Er det måske her, du vil være frivillig, er du velkommen
til at kontakte Flemming Jensen på tlf. 72 24 61 39.
Vi har det rigtig godt sammen. Foruden de ugentlige ture i nattelivet, har Natteravnene
også særlige tilbud. For eksempel pinselørdag, hvor vi uddeler gratis hotdogs. På den
såkaldte J-dag, hvor årets julebryg lanceres, er Natteravnene i gaden med gratis vafler.
Det er simpelthen en fest for alle parter og rigtig sjovt at være en del af. Også Dana Cup
er noget helt specielt. For mig betyder det meget at kunne gøre noget for unge, og så gør
jeg samtidig noget godt for mig selv. Foreningslivet er for mange mennesker vejen ind i
gode fællesskaber, og de sociale netværk jeg har med andre frivillige er guld værd i mit liv,
siger Flemming Jensen med et varmt smil.
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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

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00

