Frivillige FORTÆLLER

Jeg er frivillig i Solskinsklubben
Merete Steffensen og Lis Kruse

Oktober 2022

Solskin året rundt
Solskinsklubben er en aktivitetsklub for ældre, som for nylig er flyttet fra Nørrebro til Nordens
Allé i Hjørring.

Aktivitetsklubben, som er en del af Hjørring Kommunes Frivillighedens Huse, nåede at holde
25-års jubilæum inden flytningen til nye lokaler på Vesterlund, Nordens Allé 21, hvor alle
arrangementer afholdes i fællesrummet OASEN. Planlægningen klares i samarbejde med
tovholder Gurli Kirkedal, mens de praktiske opgaver klares af to frivillige: Merete Steffensen
og Lis Kruse.
Vi har begge to været frivillige i Solskinsklubben i mange år. Vi har i perioder været flere
frivillige, men lige nu er det kun os to. Vi vil gerne være flere, både frivillige og deltagere, og
alle der gerne vil vide lidt mere om mulighederne eller har lyst til at være med, er velkomne
til at ringe til mig, fortæller Lis Kruse, som kan træffes på tlf. 26 37 25 44
Solskinsklubben har aktiviteter hver anden onsdag året rundt, hvis vi lige ser bort fra
sommerferien, som holdes i juli. På programmet indtil nytår er der blandt musik og
fællessang, fortælling om Det gamle Hjørring og besøg af ”Fru Hansen”, som ved siden af at
drive café sammen med sin mand i Hjørring, har projekter i Ghana, som gavner mennesker i
alle aldre. Traditionen med at invitere til julehygge er også flyttet med på Nordens Allé.
Læs videre på næste side…
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Hvert år søger vi et lille beløb i Hjørring Kommunes §18-pulje, så vi har lidt at tage af, når
vi får gæster, skal købe gevinster til banko eller lidt ekstra godt, når vi samles til julefrokost.
Men ved de fleste arrangementer serveres der kaffe og enten brød eller kage, og de
udgifter dækkes af deltagerbetalingen, som hver gang er 30 kr. pr. person, fortæller
Merete Steffensen.
Som nævnt har Solskinsklubben eksisteret i mange år, og mange har gennem årene
deltaget i de forskellige aktiviteter. Ved siden af Solskinsklubben er der også nogen, som
mødes for sammen at gå i teatret. Ligesom man i Solskinsklubben ofte kan få gode råd af
andre, eller måske gode ideer til, hvor man skal gå hen, for at få løst et problem. Et godt
fællesskab betyder meget for mange mennesker, og der er heldigvis mange af dem i den
frivillige sociale verden. Ønsker du indsigt i andre frivillige foreninger og fællesskaber
indenfor det sociale felt i Hjørring kommune, kan du kontakte Mette Jakobsen, som er
koordinator i Frivilligcenter Hjørring og 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

