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Fællesskab om fortid og fremtid 

Når børn og voksne mødes i Myanmarforeningen, bliver der både set tilbage på den fælles 
kultur fra Myanmar og kigget ind i fremtiden i Danmark. 

Jeg var med til at starte 
Myanmarforeningen i 2009. 
Vi er nu 28 voksne, som alle har 
levet i Myanmar inden vi kom 
til Danmark. Og 38 børn og 
unge, hvoraf nogle er født i 
Myanmar og andre i Danmark. 
Foreningen har en kvinde-
gruppe, som mødes første 
lørdag i måneden, og her bliver 
der talt burmesisk. 
Når foreningens børn og unge 
samles hver søndag, er sproget 
dansk, fortæller Khin Hnin Yee, 
som er bestyrelsesmedlem i 
Myanmarforeningen.  

Khin Hnin Yee arbejdede som jordemoder i Myanmar, men måtte i gang med ny 
uddannelse, da hun kom til Danmark i 2006. Blev social- og sundhedshjælper i 2010 og 
social- og sundhedsassistent i 2013. I 2016 blev hun dansk statsborger. Hun har job på 
demensplejehjem i Brønderslev og bor i hus i Hjørring sammen med ægtefællen og deres 
tre børn på 14, 12 og 2 år. Og så er hun altså også frivillig i Myanmarforeningen.  

Foreningens medlemmer er meget forskellige. Nogen kom med uddannelse, andre uden. 
De fleste kom som flygtninge og nogen har været gennem værre oplevelser end andre. 
Og det kan være grunden til, at nogen er bedre til at lære sprog end andre. Jeg kunne for 
eksempel fungere som tolk, da vi havde et foreningsarrangement med en socialrådgiver, 
som gav os indblik i regler og retningslinjer for forældre til børn og unge i det danske 
samfund. Mens coronakrisen har raset, har jeg fulgt med, når der har været pressemøder, 
og på burmesisk formidlet de vigtigste budskaber til foreningens facebookgruppe. Og da 
min arbejdsplads blev ramt af coronasmitte og jeg blev meget bekymret, særligt for de 
ældre på plejehjemmet og vores yngste søn, fik jeg stor støtte af andre forenings-
medlemmer, fortæller Khin Hnin Yee med et varmt smil.  

Læs videre på næste side…  
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Khin Hnin Yee er også med til at finde lokaler til foreningsaktiviteter. Til de ugentlige 

søndagssamlinger låner foreningen et lokale i Hjørring Baptistkirke. Andre arrangementer 

bliver holdt i Forsamlingsbygningen. Og når Hjørring Kommunes pulje til frivilligt socialt 

arbejde skal søges, kommer Khin Hnin Yee i Frivilligcenter Hjørring. 

Foreningen kommer langt med få midler, fordi det er gratis at låne lokaler og vi har det 

princip, at de voksne altid selv betaler, hvis de deltager i en udflugt eller et arrangement, 

hvor der bestilles noget i caféen i Forsamlingsbygningen. Men der er også det princip, at 

alle børn og unge ikke skal betale noget for at deltage, så udgifterne hertil dækkes af 

puljemidler. Og foreningskontingentet, som er på 100 kr. månedligt pr. familie, fordi vi 

også støtter forældreløse børn i Myanmar, fortæller Khin Hnin Yee.  

Det dyreste foreningen er ude i, er når teenageklubben inviteres til arrangement med 

overnatning sammen med danske unge og voksne oplægsholdere, hvor de sammen taler 

om fællesskab, uddannelse …. om at være ung i Danmark. Her investeres i værdifulde 

venskaber.  

Vil du vide mere om foreningens aktiviteter, deltage eller måske bidrage med et oplæg på 

et møde i kvindeklubben eller teenageklubben, er du velkommen til at kontakte Khin Hnin 

Yee på tlf. 26 67 89 93. Vil du vide mere om andre frivillige sociale tilbud, kan du kontakte 

Mette Jakobsen, koordinator i Frivilligcenter Hjørring, som 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 


