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Mennesker kan meget sammen! 

I Dansk Folkehjælp har vi et godt frivilligt fællesskab og mange forskellige tilbud og tiltag, 
som er drevet af engagerede frivillige, fortæller Jette Videnkjær, formand i Dansk 
Folkehjælp Hjørring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De frivillige er organiseret i forskellige grupper, som driver genbrugsbutik, arrangerer 
ferieophold og familieture, uddeler julehjælp, inviterer til Seniornetværk, samarbejder 
med butikker og virksomheder, deltager i Hjertestarterdagen, Danmarksindsamlingen 
og samler også ind til andre gode formål. 

Jeg forlod arbejdsmarkedet da jeg fyldte 65 og dengang havde jeg gennem mange år sagt, 
at når jeg stopper med at arbejde, så vil jeg foretage mig noget indenfor det sociale felt. 
Det blev i Dansk Folkehjælp Hjørring, hvor jeg har været formand siden 2015. Som formand 
har jeg fornøjelsen af at følge med i det meste, og ser hvor meget godt der sker. Hvilken 
glæde det skaber, når familier inviteres på tur, får en pakke til jul, eller når ældre samles 
om aktiviteter. Hvor mange der finder gode ting i vores genbrugsbutik og hvad butikkens 
overskud rækker til. Da husleje og alt andet var betalt i 2020, var der 300.000 kr. tilbage til 
gode formål. Og alt det drives af et frivilligt engagement, som det i sig selv er en stor glæde 
at være en del af, fortæller Jette Videnkjær med en smittende begejstring. 
 

Læs videre på næste side…  

 

 

Jeg er frivillig i Dansk Folkehjælp Hjørring 
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I løbet af arbejdslivet blev Jette Videnkjær valgt til et fuldtidsjob som sektorformand i HK 
Stat Nordjylland. Gennem de fem år i jobbet var hun blandt andet med til at sætte fokus på 
den skæve fordeling af statslige arbejdspladser. Måske er det ikke helt tilfældigt, at hun er 
havnet i Dansk Folkehjælp, som er en landsorganisation med 50 lokalafdelinger fordelt over 
hele landet og hovedkontor på Falster.  

Mange landsorganisationer vælger at placere hovedkontoret i København. Dansk 
Folkehjælp har valgt Nykøbing på Falster, og det synes jeg godt om. Der er kun 100 km. 
mellem de to byer, men en verden til forskel. Det er vigtigt vi har blik for både muligheder 
og problemer i hele landet, og at mennesker kan trives alle steder. Jeg har i øvrigt været 
medlem af Dansk Folkehjælps hovedbestyrelse de sidste tre år, så her er den nordligste del 
af landet også repræsenteret, fortæller Jette Videnkjær. 

I juni i år blev hun desuden valgt som suppleant til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse. 
Frivilligcenter Hjørring har 85 medlemsforeninger og har til formål at servicere, koordinere 
og udvikle indenfor det frivillige sociale felt i Hjørring kommune. Der er altid plads til flere i 
det frivillige fællesskab, og har du lyst til at vide mere om mulighederne eller være med, er 
du velkommen til at kontakte Jette Videnkjær. Hende kan du ofte træffe i Dansk 
Folkehjælps Genbrugsbutik på Bispensgade 93 i Hjørring og på tlf. 23 46 96 60. Du er også 
velkommen til at kontakte Mette Jakobsen, som er koordinator i Frivilligcenter Hjørring og 
træffes på tlf. 24 26 40 70. 
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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 


