
 
 

 
 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Frivillige FORTÆLLER 

 

 

Mona Pedersen og Birthe Bjerre    Juni 2018 

Et godt samlingssted i Poulstrup 

Poulstrup Aktivitetscenter samler mange mennesker fra både Poulstrup og oplandet. Her 

kommer forskellige mennesker i alderen 62 – 99 år til forskellige aktiviteter og for at nyde 

det gode selskab.  

Vi har 76 

betalende 

medlemmer og til 

vores aktiviteter 

er alle velkomne – 

også ikke 

medlemmer. 

Der sker dog ofte 

det, at de bliver 

medlemmer inden 

de går hjem, 

siger Mona 

Pedersen med 

et smil. 

 

Vi møder Mona Pedersen, som er formand og Birthe Bjerre, som er kasserer i Poulstrup 

Aktivitetscenter en mandag morgen. Kl. 9.30 har de nemlig en anden aftale. I dag leverer 

Hjørring Kommune stenmel, som foreningens 6 frivillige i brugerrådet vil sprede ud på den 

nye parkeringsplads, så den bliver ved med at være fin.  

Vi har et dejligt hus her i Poulstrup, som bruges af mange efterlønnere og pensionister, men 

også andre frivillige foreninger, som holder generalforsamling og øvrige møder i huset. Og 

så har vi Gurli Kirkedal, som vi altid kan ringe til lige meget hvad vi har af problemer. Gurli 

er også rigtig god til at give os inspiration og motivation, når vi har brug for det. Det betyder 

meget, at Hjørring Kommune giver os gode rammer og Gurli Kirkedal, som er ansat som 

tovholder i Frivillighedens Huse, så os der er frivillige kan koncentrere os om indholdet: 

om at lave gode aktiviteter, siger både formand og kasserer 

 

Læs videre på næste side… 

 

 

 

Jeg er frivillig i POULSTRUP AKTIVITETSCENTER 



 
 

 
 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Frivillige FORTÆLLER 

Der sker meget i Poulstrup Aktivitetscenter. Mandag inviteres til kortspil, onsdag mødes en 

litteraturklub, torsdag er der kreative aktiviteter på programmet, og nogen deltager om 

formiddagen, andre om eftermiddagen, mens en del er med hele dagen. Fredag er der gang 

i husets træværksted, og fra efteråret regner brugerrådet også med igen at kunne invitere 

til gymnastik. Mona Pedersen er nyvalgt formand, mens Birthe Bjerre har været frivillig i 

foreningen i 10 år. To forskellige mennesker, som begge efterlader det indtryk, at i 

Poulstrup Aktivitetscenter er der åbenhed og plads til alle. 

Her kommer mange forskellige mennesker og i forskellige aldre, så der skal selvfølgelig 

også være forskellige aktiviteter. Ligesom huset er indrettet, så alle kan være med – også 

dem, som ikke er så godt gående og måske bruger rollator eller sidder i kørestol. Og udover 

de faste ugentlige tilbud, inviterer vi også til foredrag, banko, spis-sammen og lignende. 

Desuden lejer vi to gange om året en bus, så vi alle kan komme på tur sammen. 

Vi arrangerer også kør-selv-ture. Midt i sommervarmen tog vi på en kør-selv-tur, hvor vi 

blandt andet besøgte Det Blå Ishus i Tversted. En af de mænd, som var med er 85 år, og 

han fik for første gang i sit liv en is fra Det Blå Ishus. En rigtig god oplevelse og en god is, 

fortæller både formand og kasserer med glæde i stemmen.  

Sæsonen afsluttes med grillfest 29. juni og en ny begynder 6. august. Alle er velkomne, 

og er der nye, som har lyst til at være med, er man velkommen til at kontakte formand 

Mona Pedersen på tlf. 27 46 80 20 for at høre nærmere om foreningens tilbud. Man er 

også velkommen til bare at møde op. 

 

 

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 


