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Jeg er frivillig i Ældre Sagen Hirtshals
Ketty Karlsson

Maj 2021

Sjov, fællesskab og frisk luft
Mens der først åbnes for det indendørs foreningsliv midt i maj, har det i længere tid været
muligt at mødes til foreningsaktiviteter udendørs. Og det gør de i Ældre Sagen Hirtshals,
hvor der er gang i både krolf, vandreture og petanque.
Ketty Karlsson har
spillet petanque i
flere år og er blevet
bidt af det. Sammen
med manden Bernt
er hun stort set altid
med, når Ældre
Sagen inviterer til
petanque på
banerne på Halvejen
i Hirtshals mandag
og onsdag kl. 10 12. Og hun er den
ene af de to
frivillige, som sørger
for at spillet bliver
styret og banerne
passet.
Vi har baner lige ved siden af tennisklubben, og holdt i sidste weekend en fælles arbejdsdag,
hvor vi gjorde det pænt omkring vores baner. Det betyder noget, at der er blomster
og nymalede bænke, og så er det ovenikøbet hyggeligt at være mange samlet om et stykke
praktisk arbejde. Ti friske folk fra petanqueklubben mødte op til arbejdsdagen, og det blev
en rigtig god dag, fortæller Ketty Karlsson.
Der er planer om at arrangere et stævne, hvor der inviteres petanquehold fra andre byer,
men det skal vente lidt endnu, fordi der fortsat skal holdes afstand og det hele skal foregå
udendørs. Derfor har deltagerne til den lokale træning også kaffe med hjemmefra, som
nydes på de nymalede bænke.
Læs videre på næste side…
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Vi er meget gode til at passe på hinanden. Og til at lave sjov med hinanden på den gode
måde. For mig er det sociale liv i klubben mindst halvdelen af glæden ved at være med.
Konkurrencen i spillet synes jeg også godt om. Særligt nu, hvor der er en god præmie til
dagens vindere. Inden vi går hjem, får de simpelthen lov til at rive banerne, så de er fine
og klar til næste gang. Kan man forestille sig en bedre præmie, siger Ketty Karlsson med
et lunt glimt i øjet.
Ketty og manden spiller med petanquekugler, som de selv har købt. Men klubben har
også kugler, som kan lånes, og alle er velkomne til at være med. Det er gratis at deltage
mens du finder ud af, om petanque er noget for dig. Og hvis det er noget for dig, vil det
fortsat være gratis at deltage, hvis du er medlem af Ældre Sagen. Det koster 135 kr. pr.
halvår, og medlemskabet giver tillige adgang til gratis og uvildig rådgivning fra Ældre
Sagens juridiske eksperter, økonomer og socialrådgivere plus en hel del andre medlemsfordele.
Vil du prøve at spille petanque eller vide mere om tilbuddet i Hirtshals, er du velkommen
til at kontakte Ketty Karlsson på tlf. 28 96 09 82.
Vil du gerne vide mere om andre tilbud og muligheder indenfor det frivillige sociale felt,
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

