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En mand mange sætter pris på 

 

Erik Larsen fra Lendum fik årets frivilligpris overrakt af Per Møller, formand for Sundheds-, 
Ældre- og Handicapudvalget, ved et arrangement på Hjørring Rådhus fredag 25. september. 

Erik Larsen var blandt 17 indstillede kandidater. Indstillet af Doris Kristensen og Helle Nejst 
Christiansen, som blandt andet skriver: Erik er med sit gode humør og positive sind altid 
klar til at yde en indsats ved forskellige aktiviteter som pensionistbanko, madklub for ældre 
mænd samt sang og musik.  

Erik Larsen er født på en gård lidt udenfor Lendum. Han kom tidligt ud at tjene, aftjente sin 
værnepligt og kom på Landbrugsskole. Herefter var det planen, at han ville rejse til Afrika 
som ulandsfrivillig, men den plan blev ændret, fordi hans far døde og Erik Larsen stod til at 
overtage gården. Så det blev til en landmandstilværelse lidt udenfor Lendum indtil kroppen 
ikke længere kunne holde til det hårde slid og Erik Larsen fik bevilget førtidspension. Men 
en ansat ved PMU kom snart på besøg, fordi han syntes det var synd Erik Larsen skulle gå 
hjemme, når der var unge mennesker på PMUs smedeværksted, som kunne få gavn af hans 
kundskaber og sociale sind. 
    Læs videre på næste side…  
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Følgende ordveksling, som faldt 8 år efter, da Erik Larsen stoppede i PMU jobbet, fortæller 
at han havde set rigtigt. En ung mand kommer på værkstedet og siger: Knudsen og jeg er 
kede af du rejser Erik. Nå, siger han, det kan jeg næsten ikke tro med de skideballer I har 
fået. Hvorefter der bliver en lille pause inden disse ord falder: vi har nok trængt til dem! 

Erik Larsen møder andre mennesker med respekt og et åbent sind og bidrager gerne, hvor 
der er brug for det - så langt kræfterne rækker. Han spiller keyboard, når de samles til 
fællessang i Lendum, og har også været festmusiker. Kan være en festlig mand, og som der 
står i indstillingen til frivilligprisen, kan han hæve andres humør med en god historie eller 
vittighed, og er altid savnet, når han ikke kan være med. Madklubben er der for eksempel 
ikke kræfter til længere, men der er heldigvis også mange andre gode frivillige. Bag Erik 
Larsen står for eksempel hans gode veninde Birte Sielemann, som har planer om at invitere 
mandeholdet på høns i peberrodssovs hjemme i sit køkken. Der er flere ildsjæle i Lendum, 
som passer godt på hinanden og er med til at gøre Lendum til et godt lokalsamfund at bo i.  

Der er mange frivillige, som året rundt gør en stor indsats i forskellige lokalsamfund i 
Hjørring kommune. Kun en kan få den årlige frivilligpris, men alle fortjener anerkendelse og 
en stor TAK for indsatsen. De øvrige indstillede til frivilligprisen i år var Frivillige i headspace, 
Nemezis Hjørring, Vendelbocentrets Venner ved formand Jens Verner Nielsen, Jette 
Videnkjær: Dansk Folkehjælp, Britta Eckhardt og hendes bestyrelse i Netværkscafeen i 
Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, Poul Anton Krogsgaard: KOL Netværksgruppen, Home-
Start Hjørring, Lotte Hall: Stop Spild Lokalt, Home-Start ved Anni Melgaard, Bålhøjs frivillige, 
Foreningen Solgården, Inger Vinther: frivillig Vesterlund, Jette og Ole Valsson samt 
foreningen Tværkulturel Hirtshals, Jane Larsen: frivillig i SIND Hjørring.  

Og som nævnt er der endnu flere frivillige, som gør en fantastisk indsats året rundt. Har du 
lyst til selv at blive frivillig eller at vide mere om de mange forskellige frivillige tilbud, er du 
velkommen til at kontakte Mette Jakobsen, koordinator i Frivilligcenter Hjørring. Vel mødt i 
det frivillige sociale fællesskab. 
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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 


