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Kai Jensen              Maj 2018 

Frivillig Seniorservice 

Kai Jensen er en lokal mand med interesse i både det lokale erhvervsliv og foreningsliv. 

Som ung blev han uddannet maskinmester og havde planer om at rejse verden rundt. 

Men en skøn ung kvinde krydsede hans vej, og rejseplanerne blev skiftet ud med kone, 

børn og et godt job i Hjørring.  

Da jeg en kort 

periode omkring 

2006 blev 

arbejdsløs, blev 

jeg medlem af 

Senior Erhverv: 

et netværk, som 

har til formål at 

hjælpe +50-årige 

tilbage i job. 

Jeg kom hurtigt i 

job igen, men 

fortsatte i Senior 

Erhverv, fordi jeg var blevet rigtig glad for det sociale samvær, hvor jeg også kunne gøre 

gavn for andre, fortæller Kai Jensen. 

Det er med udspring i Senior Erhverv, at en gruppe nu har startet Vendsyssel Seniorservice 

Netværk. Dette netværk hjælper ikke med job, men har fokus på det sociale: på at hjælpe 

med kontakt til blandt andet Skat, Udbetaling Danmark, pengeinstitutter. Og det kan være 

både digitalt og personligt.  

Alle frivillige kommer fra Senior Erhverv, og selv er jeg blevet kasserer i den nye forening, 

som vi kalder Vendsyssel Seniorservice Netværk. Eller simpelthen VSN. Vores samfund er 

så kompliceret, at der kan være brug for andres hjælp til at finde vej. Det er fundamentet 

for VSN. Alle +50-årige er velkomne til at henvende sig, og så kigger vi sammen på sagerne. 

Vi mødes hver tirsdag kl. 9 – 12 i Forsamlingsbygningen i Østergade 9 i Hjørring, og man 

møder bare op. Man er også velkommen til at møde op uden noget man ønsker hjælp til. 

Vi vil nemlig gerne have nye med i vores netværk, og jo flere vi er, jo bedre bliver vi til at 

klare tingene, siger Kai Jensen. 

Læs videre på næste side… 

 

 

Jeg er frivillig i VENDSYSSEL SENIORSERVICE NETVÆRK 
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Efter mange år som maskinmester er Kai Jensen nu ansat som pedel på friskolen i Astrup. 

Her har han også i mange år været aktiv i idrætsforeningen. 

Astrup er et godt lille lokalsamfund, hvor vi hjælper hinanden. Som pedel på friskolen 

har jeg for eksempel et pedelnetværk af frivillige, som gerne giver en hånd med, når der 

er brug for det. Dem mødes jeg med hver torsdag kl. 9 – 12, så både tirsdag og torsdag 

mødes jeg med gode folk, siger Kai Jensen.  

Har du lyst til at være med i Vendsyssel Seniorservice Netværk, er du velkommen til at 

møde op i Forsamlingsbygningen en tirsdag mellem kl. 9 – 12. Du er også velkommen 

til at kontakte Kai Jensen på tlf. 20 20 12 31. Eller foreningens formand Jesper Juhl på 

tlf. 31 31 30 10. 
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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 


