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Inga Jakobsen    Maj 2017 

Da Aktivitetsudvalget blev dannet i 1991, kom min mand i bestyrelsen. Jeg arbejdede som 

dagplejer, men både dengang og nu er det sådan, at når én bliver valgt til bestyrelsen, så 

følger ægtefællen med. 

Så jeg har været frivillig i 

aktivitetsudvalget siden 

starten, og har været 

bestyrelsesformand de 

sidste 12 år, fortæller 

Inga Jakobsen, som har 

boet i Mosbjerg i godt 

50 år.  

Aktivitetsudvalgets 

bestyrelse består af 6 

personer, og der er i alt 

omkring 15 frivillige, 

som tager ansvar for 

aktiviteterne og hjælper 

hinanden med de 

praktiske opgaver. 

Hver tirsdag skal der laves kaffe, købes rundstykker og ryddes op, og det er der 5 forskellige 

hold, som tager sig af. En står for kaffen og indkøb, mens endnu en træder til, når der skal 

ryddes op. Og efter kaffebordet er der fællessang, hvor organist Karen Christensen sætter 

sig til klaveret. Hun har også været frivillig siden 1991, og når hun er forhindret i at deltage, 

bliver hun afløst af Anker Heilesen.  

Vi kerer os om hinanden og får tingene til at fungere. Vi er en del af Frivillighedens Huse, og 

får god hjælp af Gurli Kirkedal, når vi har brug for det. Men vi klarer stort set os selv, og vi 

ved, at hvis vi ikke gør det ordentligt, så går det ud over både os selv og andre. Foruden 

kaffe, rundstykker og fællessang tirsdag, mødes et hold onsdag for at spille bob og torsdag 

bliver der spillet kort både formiddag og eftermiddag. Torsdag eftermiddag er det kun 

damer, men ellers er vi både mænd og kvinder, fortæller Inga Jakobsen. 

 

Læs videre på næste side… 
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Foruden de ugentlige aktiviteter, som samler cirka 25 mennesker, er der også særlige 

arrangementer som udflugt, nytårsfest, fastelavnsfest med gule ærter, forårsfest, høstfest 

og julemiddag. Disse særlige aktiviteter falder altid på en fredag, og her er højt humør og 

nok at gøre for de frivillige. De fleste deltagere og frivillige er pensionister, men det er ikke 

et krav for at være med. Alle er velkomne. 

Den anden søndag i hver måned inviterer vi til banko, kaffe og hjemmebag. Det er nok her vi 

samler flest mennesker, og her er også yngre blandt deltagerne. Vi får selvfølgelig 

hjemmebag til kaffen, ellers kan vi ikke holde prisen på 10 kr., siger Inga Jakobsen, som selv 

er blandt dem, der leverer hjemmebag. 

Skulle du få lyst til at deltage, er du velkommen til bare at møde op. De ugentlige aktiviteter 

foregår i lokaler på Botilbud Mosbjerghus. 

Du kan også kontakte Inga Jakobsen på tlf. 26 84 46 23 

 

 

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 


