Frivillige FORTÆLLER

Jeg er frivillig i STOP SPILD LOKALT (Hjørring)
Lotte Hall

Marts 2018

Her bruges det hele og der er brug for flere frivillige!
Da Lotte Hall efter 22 år som tjener ikke længere kunne klare jobbet, var der meget som
ændrede sig i hendes liv – også økonomien. Og det blev indgangen til at engagere sig i Stop
Spild, som er udviklet til en gruppe på cirka 10 frivillige, der henter overskud i butikker for
at dele det gratis ud fra de nye lokaler i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
Da jeg ikke selv havde
mange penge at købe
ind for, begyndte jeg at
bemærke, hvor meget
der går til spilde. Og
tænkte over, hvordan
det egentlig rimelig
nemt kunne være
anderledes. Både til
fordel for økonomien og
miljøet. Derfor startede
jeg i efteråret 2016
facebookgruppen Stop
Spild og fik blandt andet
kontakt til en mand,
som var i gang med det samme på Sjælland. Han hjalp mig godt i gang i Hjørring, og nu er
her en velfungerende lokalgruppe. Vi er blevet rigtig gode til at samle ind, og der er dage,
hvor vi henter op til 300 kg. Det er mest frugt og grønt, men også andet mad samt ting og
tøj. Varer, som ellers ville blive smidt ud, fordi de nærmer sig sidste salgsdato eller af andre
grunde ikke længere skal sælges fra butikken, fortæller Lotte Hall.
Stop Spild lokalt Hjørring har udviklet sig fra at være en lille gruppe frivillige, der uddelte
varer fra private garager til nu at bo i gågaden i Hjørring. I Forsamlingsbygningen i
Østergade 9 i Hjørring, som rummer mange aktiviteter indenfor det frivillige sociale
områder, og nu også Stop Spild, der har følgende åbningstider: mandag til fredag plus
søndag: kl. 12.30 – 14.00. Altså kun lukket lørdag!
Læs videre på næste side…

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
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Her kan alle møde frem og se, hvad der er på hylderne. Det er overskud fra butikker, som
uddeles gratis. Et så godt tilbud kan gives, fordi engagerede frivillige vil det. Hver dag skal
der hentes varer i butikkerne. Varerne skal sorteres og sættes på hylder. Åbningstiden skal
passes, der skal brygges kaffe og der skal også være tid til en god snak. Det sidste er vigtigt,
og efter vi har fået gode lokaler, får vi også besøg af mennesker, som bare vil have en snak,
og det er også gratis, fortæller Lotte Hall med et stort smil.
Lotte Hall begynder at sidde lidt uroligt på stolen, fordi der er meget som skal ordnes inden
åbningstiden begynder. Og hun fortæller, at nye frivillige vil være meget velkomne. Der er
altid brug for flere frivillige og altid opgaver, som kan tilpasses den frivilliges interesse og
kræfter.
Selv kan jeg ikke rigtig løfte noget. Men jeg kan være med til at sortere varer og passe
åbningstiden. Jeg kan da også køre bilen, når der hentes varer og er rigtig god til at brygge
kaffe, fortæller Lotte Hall inden hun rejser sig for at komme videre med dagens opgaver.
Har du lyst til at blive frivillig i Stop Spil er du velkommen til at kontakte Lotte Hall på
tlf. 91 53 02 42 eller kigge indenfor i åbningstiden, hvor der altid er frivillige, der kan
fortælle mere om opgaver og det gode frivillige sociale fællesskab.
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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

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00

