Frivillige FORTÆLLER

Jeg er frivillig i PREBENS DRENGE
Preben Olsen

September 2018

Prebens drenge træder til mange steder!
Idrætscenter Vendsyssel i Vrå er et sted, hvor man altid føler sig velkommen, hvor der altid
er mange aktiviteter og nærmest altid noget nyt i støbeskeen. Onsdag formiddag mødes
”Prebens drenge” til en snak over en kop kaffe inden de tager hul på opgaverne. Drengene
er alle op i årene og ikke mere på arbejdsmarkedet, så de træder til som frivillige, når
forskellige opgaver skal løses:
Vi har selvfølgelig
overenskomst med
3F og en aftale
med Hjørring
Kommunes Park &
Vej afdeling, så vi
ikke går og tager
arbejdet fra folk.
Men der er mange
opgaver, både
store og små, som
vi ikke får løst, hvis
ikke vi havde
frivillige som
”Prebens drenge”.
Deres indsats er til
stor gavn og glæde for de mange mennesker og foreninger, der bruger stedet, fortæller Alex
Rasmussen, som er centerdirektør i Idrætscenter Vendsyssel.
Preben Olsen er formand i ”Prebens drenge”, for som en af drengene siger, så nytter det
ikke noget, at de bruger halvdelen af tiden på at diskutere opgaverne. Opgaverne skal løses,
så Preben fortæller, hvad der er brug for, og hvem der skal gøre det. Så får drengene nemlig
også tid til at starte dagen med kaffe og nybagte boller og mødes i garagen, hvor de sparker
lidt traktordæk og slukker tørsten inden de går hjem omkring frokost.
Læs videre på næste side…

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
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Det startede for cirka fem år siden, da Idrætscenter Vendsyssel skulle have en kunstgræsbane. Der var brug for mange hænder, så jeg aftalte med Alex, at vi måtte spørge folk i byen
om de ville hjælpe. Det blev til cirka 35 frivillige, som gjorde en stor indsats, og havde det
rigtig sjovt sammen. Så sjovt, at flere havde lyst til at fortsætte som frivillige, og det blev til
”Prebens drenge”. Lige nu er vi 16 frivillige, som er opdelt i to hold, så otte mænd mødes
hver onsdag formiddag. Og vi afløser selvfølgelig hinanden, når ferie og andre ting skal
passes på hjemmefronten, fortæller Preben Olsen, som også er bestyrelsesmedlem i
idrætsforeningen.
Snart skal Idrætscentret have endnu en kunstgræsbane. Vendsyssel FF træner i Vrå, og når
de spiller kampe i Hjørring, er ”Prebens drenge” selvfølgelig blandt de frivillige, som sælger
pølser, øl, vand mv. De træder også til, når der er Dana Cup og andre store arrangementer.
Vi holder egentlig pause fra midt i november til midt i marts, fordi der i den periode ikke er
så mange opgaver udendørs. Men så kalder vi sammen, når der for eksempel skal løses
opgaver i forbindelse med store arrangementer, som der efterhånden er mange af. Så vi er
faktisk aktive hele året, men fastholder pausen, fordi den giver anledning til en afslutningsfest i november. Den vil vi ikke være foruden, fortæller Preben Olsen med et smil på læben.
”Prebens drenge” er blandt de mange frivillige, der har det sjovt sammen mens de udretter
noget, som også er til gavn og glæde for andre. Har du også lyst til at være frivillig, er du
velkommen i Frivilligcenter Hjørring, hvor du kan få indsigt i de mange muligheder.
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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

