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Hvis du kan gøre andre glade, bliver du også selv glad
Inger Vinther har været frivillig i DEN
LILLE BUTIK i 16 år, og er stadig glad
hver gang hun skal på Vesterlund for
at åbne den. Og de ældre, som bor på
Plejecenter Vesterlund, er glade for
at handle i butikken. Eller lige komme
forbi til en snak.
Jeg er frivillig og skal ikke tjene på
butikken. Så det er både hyggeligt, når
nogen kommer fordi til en snak, og når
der kommer kunder. Butikken er åben
mandag og torsdag, fordi der de dage
udkommer ugeblade, som mange
gerne vil have. Jeg har få ting på lager,
men det meste bliver bestilt fra gang
til gang, og prisen er det købmanden
skal have, når han leverer varerne til
butikken, fortæller Inger Vinther, som
også er frivillig i aktivitetscentret.
Inger Vinther bor alene og hendes
datter og svigersøn bor på Sjælland,
så hun har god tid, og vil gerne bruge
den, så det også bliver til glæde for
andre. Snakken går om vejret, om en
god komsammen, om de håndværkere, der arbejder udenfor, om
butikkens varer og hvad der skal
bestilles til næste gang. Inger Vinther
falder nemt i snak med folk. Måske fordi hun er udlært i butik. Hvor hendes daværende
chef i øvrigt sagde: ”De er ikke udlært, frøken Vinther, før De kan sælge sand i Sahara”.
Nu bliver der solgt ugeblade, køkkenruller, kaffe, gær, frimærker og slik.
Op til jul sælger Inger Vinther også nisser, juledekorationer og røde servietter. Når det er
påske, kommer der gule servietter og påskeæg i butikken. Det er en butik med god service,
og hvor det kan ses, når vi nærmer os en højtid.
Læs videre på næste side…
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Jeg bringer også gerne breve til postkassen, og når jeg går sådan en tur, tænker jeg tit på
min far, som sagde: ”hvis du kan gøre andre glade, bliver du også selv glad”. Det er så
rigtigt, siger Inger Vinther med glæde i stemmen.
Inger Vinther ved også lidt om busruter og flextaxa, og en af dem der kommer i butikken,
bliver lige mindet om, at det er nemt at tage bussen, som stopper udenfor ældrecentret.
Hun får også tilbudt, at de sammen kan tage en tur en dag, hvis hun ikke er helt tryg ved
at prøve det alene. Plus oplyst, at det heller ikke er så dyrt at køre med flextaxa, den skal
man bare huske at bestille i god tid. Så det er en tilfreds kunde, der går ind til sig selv
med ugebladet.
Det er også ved at være tid til, at jeg skal lukke og hjem. Men først skal kassen lige gøres
op, og der skal være styr på de bestillinger, som skal være her, næste gang jeg åbner,
siger Inger Vinther, som vil hjem og slappe lidt af i sofaen med hækletøjet, inden hun
skal videre med dagens andre gøremål.
Her i ”coronatiden” er der mange frivillige, som ikke kan gøre det de plejer. Men der er
stadig gode tilbud og også foreninger og tilbud, som har brug for flere frivillige. Vil du vide
mere om mulighederne, 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

