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TAK for den frivillige sociale indsats
Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale 1. januar 2021:
Jeg tror på, at vi i dag har lagt det værste år bag os. Men at vi må forvente,
at de sværeste måneder er foran os.
Nu er også de måneder og endnu et år bag os. Corona betegnes ikke længere som en
samfundskritisk sygdom. Nærmest alle corona restriktioner er ophævet de fleste steder.
Vi kan igen mødes uden begrænsning i antal og stor afstand. Vi skal selvfølgelig tænke os
om og tage hensyn til sårbare mennesker, men det er jo ikke noget vi kun skal gøre i
coronatider eller ved særlige højtider. Det skal vi altid gøre, og alle der er frivillige indenfor
det sociale felt skal have hjertelig TAK fordi I gør det så godt. Og gør det året rundt.
Trods svære betingelser har den sociale frivillighed gennem de sidste år bragt lys ud i
mørke kroge. Nu er det tid til at sætte lys på frivilligheden og invitere flere til at være med
i det gode fællesskab.

Læs videre på næste side…
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At være frivillig indenfor det sociale felt er at gøre en indsats, der er til gavn og glæde for
både en selv og andre. Der rækkes ud og inviteres ind i fællesskaber om mange forskellige
emner og aktiviteter. Nogle frivillige aktiviteter foregår i en relation mellem to eller få
mennesker. Andre i grupper eller større forsamlinger. Nogen samles om en særlig
interesse, andre om tilbud til særlige målgrupper. Nogen driver en genbrugsbutik, et
mødested, en besøgstjeneste, en rådgivning, selvhjælpsgrupper eller sociale aktiviteter i
et lokalområde. Nogen bruger mange timer om ugen, andre få timer om måneden.
Den frivillige sociale verden er fuld af muligheder, og mange flere end der er nævnt her.
Der er noget for de fleste og altid brug for flere frivillige.
Måske vil du også være med i det frivillige sociale fællesskab?
I Frivilligcenter Hjørring kan vi fortælle mere om de mange muligheder. Ring gerne for
at aftale et besøg, så der er god tid til en snak.
Jeg glæder mig til vi mødes!

Mange hilsner Mette Jakobsen
koordinator Frivilligcenter Hjørring, tlf. 24 26 40 70

Frivillige FORTÆLLER
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

