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Hanne Jensen                  Oktober 2018 

En forkæmper for fællesskabet 

Hanne Jensen er et engageret menneske, som særligt brænder for menneskers ve og vel. 

Vi møder hende i Frivilligcenter Hjørring, hvor hun som bestyrelsesformand gør en indsats 

indenfor det frivillige sociale felt.  

Det sociale fællesskab er 

en fantastisk størrelse. 

Her får mange mennesker 

god energi af at være med, 

og mange får også hjælp, 

når der er brug for det. 

Der er så meget snak om 

de sociale medier, men mig 

bekendt er der ikke noget 

der kan hamle op med det 

fysiske møde mellem 

mennesker. Her kan der 

udvikles stærke og 

værdifulde energier, 

sympatier og netværk, 

fortæller Hanne Jensen 

med et varmt smil.  

Frivilligcenter Hjørrings formål er at være med til at understøtte, koordinere og udvikle 

det frivillige sociale felt. Og det sker ofte i samarbejde med frivillige sociale foreninger og 

Frivillighedens Huse. Sammen har de lige afviklet Foreningsmarked, hvor repræsentanter 

fra frivillige sociale foreninger gav gæsterne indblik i tilbud og inspiration til selv at blive 

frivillige. 

Vi havde et godt Foreningsmarked, men havde håbet på flere gæster. Vejret var ikke med 

os, og måske er det også tid til at tænke nyt i forhold til Foreningsmarked. Flere deltagere 

har i hvert fald allerede leveret gode ideer, og det er netop en af styrkerne indenfor det 

frivillige sociale felt. Vi er ikke bare mange, men også vidt forskellige mennesker, som kan 

meget, når vi hjælper hinanden, fortæller Hanne Jensen. 

 

Læs videre på næste side… 
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Frivilligcenter Hjørring samarbejder også med SOSU Skolen i Hjørring om praktikforløb for 

skolens yngste elever. Gennem praktikforløb i genbrugsbutikker, aktivitetscentre mv. 

møder de både frivillige og ansatte, som kan give eleverne indsigt og erfaringer, som det er 

godt at have med videre i livet. Ligesom nogle elever måske selv bliver frivillige, eller gode 

samarbejdspartnere, når de er uddannet og træder ind på arbejdsmarkedet.  

Et godt samarbejde mellem ansatte og frivillige på plejehjem er til glæde for plejehjemmets 

beboere. Ligesom vi måske kan blive endnu bedre til at række ud til ensomme og andre 

udsatte mennesker, hvis vi gør det i et samarbejde. Derfor er samarbejde på tværs også et 

emne, som vi arbejder med i Frivilligcenter Hjørring, fortæller Hanne Jensen, som snart skal 

videre.  

Hanne Jensen er nemlig også frivillig andre steder. Ligesom hun, som alt for mange andre 

mennesker, kæmper med sygdom i familien. Også derfor er det godt, at der samarbejdes 

på tværs. Det kan jo betyde, at også syge mennesker får endnu bedre hjælp og mere 

brugbare tilbud, siger Hanne Jensen på vej ud ad døren. 

 

 

 

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 


