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Her arbejdes frivilligt og for en god sag!
VI ARBEJDER HELT UDEN LØN
DIT INDKØB ER DERFOR MEGET VÆRD
DU HJÆLPER OS, DIG SELV OG DIN NÆSTE ISÆR
Sådan står der på et opslag i Danmission Genbrug, som er en stor butik på Farøvej i Hjørring,
hvor der sælges nips, tøj, bøger, porcelæn, køkkenting, legetøj, møbler, cykler, lamper og
elektronik. Selv om det hele sælges til meget rimelige priser, har Danmission Genbrug i
Hjørring et årligt overskud på cirka 400.000 kr., som doneres til gode tiltag for mennesker
både i Danmark og andre steder i verden. For Johannes Bæk er det at være med til at gøre
en forskel, en både naturlig og vigtig del af tilværelsen.
Lige siden jeg startede
arbejdslivet i en lille
købmandsbutik i
Understed nær
Frederikshavn for snart
mange år siden, har jeg
også været frivillig.
Jeg er opdraget med at
være aktiv i
foreningslivet, og
bidrager gerne
forskellige steder, hvor
der er brug for det,
fortæller Johannes Bæk,
som blandt andet er
formand for Danmission
Genbrug Hjørring.
Johannes Bæk startede som frivillig i Danmission Genbrug i 2012. Dengang, som nu, kørte
han butikkens bil, når kunder skulle have større indkøb bragt ud. Eller der skulle hentes ting
og sager til butikken. Og da hans køremakker i 2013 trak sig fra bestyrelsen, trådte Johannes
til. Siden 2016 har han været formand for det der nu hedder forretningsudvalget i stedet
for bestyrelsen.
Læs videre på næste side…
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Som formand inviterer jeg til personalemøder og studieture for de frivillige. Til
generalforsamling for alle medlemmer. Og er selvfølgelig med til at sørge for, at alle
frivillige trives og butikken drives godt. Som chauffør er jeg med til at bringe varer ud til
kunder, og hente ting til butikken. Vi kører altid to sammen. For selv om vi har forskellige
anordninger, der kan hjælpe til med at løfte, og vi endda er holdt op med at modtage
klaverer og andre meget tunge ting, skal der indimellem tages fat, fortæller Johannes Bæk.
Mange er med til at tage fat om meget forskellige opgaver. En butiksansvarlig sørger for,
at der altid er tre ad gangen på butikkens vagtplan. Og kommer der afbud er det ham, der
finder en afløser eller selv træder til. Der er i alt cirka 45 frivillige, som foruden at passe
butikken og køre bilen, sorterer og prissætter varer, laver udstillinger, sætter på hylder,
holder rent, tjekker de elektroniske apparater inden de sættes til salg og sidst, men
bestemt ikke mindst, søger for at der er kaffe på kanden. Vi får også småkager, som er
tilbage fra den julefrokost, de frivillige var samlet til aftenen før vores besøg.
Vi har det godt sammen. Og har det godt med at kunne gøre en forskel. Der er alt for
mange mennesker både i Danmark og udlandet, som har svære vilkår. Her i butikken er
alle frivillige. Vi har næsten ingen udgifter til administration. Vores kasserer er min kone,
som også arbejder frivilligt. Så når vi har betalt huslejen, går resten af vores indtjening
stort set til velgørende formål. Det vi hver især bidrager med, bliver til meget og gør god
gavn, fortæller Johannes Bæk med et varmt smil.
Ønsker du at være frivillig i Danmission Genbrug Hjørring er du velkommen til at kontakte
Johannes Bæk på tlf. 40 87 96 48.
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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

