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Frivillig i Ungdommens Røde Kors
Ungdommens Røde Kors har afdelinger over hele verden, som gør en særlig indsats for børn
og unge. På hjemmesiden kan man læse følgende om arbejdet:
Når du er en del af Ungdommens Røde Kors betyder det, at du er med i et fællesskab. Et
fællesskab, hvor ALLE byder ind med det, de kan og vokser sammen med de andre. … Når
børn og unge er med i en aktivitet, stiller vi positive forventninger til, at den enkelte
bidrager. Og hver dag ser vi, at det får dem til at vokse og giver dem en følelse af, at der er
brug for dem.
Signe Jellesen er
formand i den
lokale afdeling af
Ungdommens Røde
Kors, som hver uge
inviterer til
tirsdagscafé i
Hjørring og besøger
Vrå Asylcenter en
gang om måneden.
For mig startede det egentlig som en lille fritidsinteresse, men det har udviklet sig til at være
en meget betydningsfuld del af mit liv. At være med i Ungdommens Røde Kors åbner mange
muligheder, når man er ung og har lyst til at gøre en forskel. Udover at hjælpe andre, får jeg
også rigtig meget selv. Jeg har fundet mine bedste venner. Og har fundet ud af, at alder,
religion og hudfarve ikke betyder noget, når man har lyst til at være sammen og sammen
kan udrette noget, fortæller Signe Jellesen.
Signe Jellesen er 20 år og vil gerne være pædagog. Og suger til sig, når hun deltager i
Ungdommens Røde Kors’ kurser, workshop og landsmøder, hvor alle kan være med, fordi
overnatning, forplejning og transport bliver betalt.
Det er en kæmpe gave at få lov til at deltage i et kursus, hvor jeg lærer om børn og leg. Jeg
har også været på workshop, hvor jeg lærte om flygtninge og integration. Der er så mange
muligheder. Og mulighed for at være med på mange måder. Har man super travlt med
arbejde eller uddannelse, kan man nøjes med at deltage et par gange om måneden.
Læs videre på næste side…

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
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Har man overskud og tid, kan man være med hver uge i tirsdagscaféen, én lørdag om
måneden på Vrå Asylcenter, weekendlejr ind i mellem samt deltage i kurser mv. siger Signe
Jellesen med et stort smil.
I tirsdagscaféen i Hjørring mødes børn og unge i sjovt samvær og om indkøb, madlavning
og fælles aftensmad. I Vrå Asylcenter inviteres børn og unge til forskellige aktiviteter som
ansigtsmaling, papirklip og fodboldkamp.
Det kan være svært at fortælle, hvor meget det giver at være med. Men mon ikke de fleste
kan forestille sig, hvor dejligt det er at få en melding, som den jeg fik fra en lille pige, da vi
holdt sidste tirsdagscafé inden sommerferien: farvel Signe – jeg elsker dig søde pige! siger
Signe Jellesen med lidt vemod i stemmen.
Når sommerferien slutter flytter Signe Jellesen nemlig til Italien. Derfor skal Ungdommens
Røde Kors også have ny lokalformand og meget gerne flere nye frivillige, som vil være med
til at drive både tirsdagscafé og aktiviteter i Vrå Asylcenter. Engagementet driver værket,
og som man kan læse på Ungdommens Røde Kors hjemmesiden, er der også brug for dig:
Tag lige fem minutter og tænk over, hvad du er god til. Eller om du har noget, som du kan
dele ud af. Har du en vild bil? Er du god til at lytte? Eller elsker du at bygge ting? Ligegyldigt
hvad, er du noget særligt, og vi har brug for dig.
Vil du gerne vide mere om Ungdommens Røde Kors er du velkommen til at kontakte Signe
Jellesen på tlf. 53 56 16 46 og mail: signe_jellesen@hotmail.com
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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

