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Småt er godt 

Småt er godt er titlen på en sang, som Jens Chr. Larsen har skrevet. Han bor i Lørslev og 
trives i det lille samfund, som han flyttede til, da han fik job som lærer på skolen i 1974. 
Han har også siddet i byrådet i Sindal Kommune og den nye Hjørring Kommune i sammenlagt 
28 år, og har altid kæmpet for at bevare det nære og de små samfund. Hvorfor udtrykker han 
sådan her i sangen: 

Vi, der bor her, synes bare 
vi er heldige som få 
for uanset hvad vi nu skal klare 
ender det altid med at gå  

Længe før Jens Chr. 
Larsen selv blev 
pensionist, opfordrede 
han en ven til at danne 
Onsdagsklubben, som 
er for byens 
pensionister og 
efterlønsmodtagere. 
Det er efterhånden 20 
år siden og nu er Jens 
Chr. Larsen selv 
pensionist og formand 
for Onsdagsklubben. 
Her er samling hver 
onsdag kl. 9.30 – 11.30. 
Først skal der 
selvfølgelig være tid til 
at hilse på hinanden og 
snakke lidt, og så bliver 
mappen med sange, 
som er samlet gennem 

klubbens 20 år, fundet frem. Herefter bliver der spillet skak, kort og andre spil.  
 

  Læs videre på næste side…  

 

 

 

Jeg er frivillig i Onsdagsklubben Lørslev 
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Vi synger altid, også når vi har besøg af oplægsholder eller har andet på programmet. 
Og vi medbringer selv kaffe og madpakke. Førhen mødtes vi på skolen, nu mødes vi i 
spejderhuset. Det er egentlig ikke så vigtigt, hvor vi mødes, men at vi mødes, siger Jens 
Chr. Larsen, som sammen med konen også er frivillig købmand i byens kulturhus. 

Selvfølgelig deltager Onsdagsklubben også i byens sommerfest, og har gennem årene 
leveret flere sjove indslag og sange. Ligesom foreningen arrangerer udflugter, julefrokoster 
og hvad medlemmerne ellers finder på.  

Vi kerer os om hinanden og hjælper når der for eksempel er ny lovgivning, som betyder nye 
betingelser. Eller når en bus stopper med at køre, og nogen ikke lige selv kan finde en anden 
løsning. Det kan også være når en har været igennem en operation, og behøver hjælp i en 
periode eller opmuntring i genoptræningen. Vi kender hinanden og hjælper til hvor vi kan, 
fortæller Jens Chr. Larsen. 

Onsdagsklubben har vedtægter, holder generalforsamling og har en foreningskonto.  

Det skal vi jo have, for at kunne søge penge til Onsdagsklubben, og lidt penge behøver vi 
for at få klubben til at køre godt. Men vi går ikke så højt op i det formelle, fordi vi kender 
hinanden godt og kan snakke om tingene, når der er brug for det. Men vi går noget op i, 
at vi sidste år fik en bevilling på 2000 kr. fra Hjørring Kommunes §18-pulje, og heraf skulle 
betale de 1000 kr. til banken for at have den foreningskonto, som pengene skal sættes ind 
på. Set fra et lille samfund som vores, er det ikke til at forstå, at halvdelen af 2000 kr. skal 
gå til bankens kontrol og administration. Jeg forstår godt, at noget skal være stort og bliver 
omsiggribende, men når det kvæler små samfund og foreninger, er det gået for vidt, siger 
Jens Chr. Larsen inden han skal videre til en aftale på tennisbanen i Hjørring.   

Har du lyst til at vide mere om Onsdagsklubben, er du velkommen til at kontakte Jens Chr. 
Larsen på tlf. 29 87 87 69.  
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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 


