
 
 

 
 

Frivillige FORTÆLLER 

 

 
 

 

Kirsten Christiansen                               November 2021 
 

 

Optimisterne er tilbage 

Det har ikke været helt nemt at bevare optimismen mens corona var værst, men nu er 
Optimisterne i gang igen, og inviterer til samling i Forsamlingsbygningen i Hjørring flere 
gange om måneden.   

Vi har holdt cirka 
halvandet år pause, 
så der var glæde i 
bestyrelsen, da 
Optimisterne igen 
kunne begynde at 
planlægge 
arrangementer. 
Og det var stort, da 
vi i august igen 
kunne mødes til 
både fredagsbal og 
banko, fortæller 
Kirsten Christiansen, 
som er formand i 
Optimisternes 
bestyrelse.  

 

 

Foreningen har 140 medlemmer, men medlemskab er ikke et krav for at deltage i de 
forskellige aktiviteter. Og man behøver selvfølgelig heller ikke at deltage i alle aktiviteter, 
men kan vælge mellem de forskellige tilbud. Første fredag i hver måned inviteres til 
fredagsbal. Hver anden tirsdag eftermiddag inviteres til banko. Her samles omkring 80 
mennesker, og mange kommer i så god tid, at de kan spise middagsmad i Forsamlings-
bygningens Café. Når bankospillet er forbi, går de fleste i caféen for at få eftermiddagskaffe 
og kage inden de vender hjemad. 
 

  Læs videre på næste side…  

 

 

 

 

Jeg er frivillig i Optimisterne 



 
 

 
 

Frivillige FORTÆLLER 

Optimisterne inviterer også på åletur til Feggesund Færgekro. Til modeshow i foråret, og 
sidst på året til både julefrokost og nytårskoncert. Flere deltagere har været med gennem 
mange år, og der er udviklet både bekendtskaber og venskaber. Men vi bliver altid glade, 
når nye har lyst til at være med. Det er skønt at møde nye mennesker, og de fleste bliver 
hurtigt en del af fællesskabet og kan være med til at invitere flere nye med. I Optimisterne 
er der altid plads til flere, som har lyst til at være med i vores fællesskab. Hvor vi selvfølgelig 
passer godt på hinanden. Der er stadig corona iblandt os, og er der brug for at tage særlige 
hensyn, gør vi selvfølgelig det, siger Kirsten Christiansen, som gerne fortæller mere om 
foreningens tilbud og tager imod tilmeldinger på tlf. 29 16 15 05. 

Kirsten Christiansen kan også fortælle om Forsamlingsbygningens Café, hvor hun er én af 
de 20 frivillige i De Blå Trøjer, som sammen med to ansatte driver caféen. 

For et par år siden flyttede jeg fra hus til lejlighed for ikke at have så mange praktiske ting 
at bakse med. Derfor har jeg også fået mere tid til mig selv, og så er det skønt at komme lidt 
hjemmefra og mødes med andre. I både Optimisterne og Forsamlingsbygningens Café har 
vi det sjovt sammen. Der er også plads til alvor, og til at hjælpe hinanden, når noget bliver 
svært. Selv har jeg ikke et godt helbred, men har lært at glædes over det jeg kan, i stedet for 
at ærgre mig over det jeg ikke kan. Jeg sætter stor pris på det frivillige fællesskab, og det 
betyder også meget for mig, at jeg kan være med i noget, som også er til glæde for andre.  

Ønsker du at vide mere om andre tilbud og muligheder for at bliver frivillig indenfor det 
sociale felt, er du velkommen til at kontakte Mette Jakobsen, som er koordinator i 
Frivilligcenter Hjørring og træffes på tlf. 24 26 40 70. Frivilligcentret holder også til i 
Forsamlingsbygningen. Adressen er Østergade 9 i Hjørring og frivilligcentrets åbningstid 
er tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00. 
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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 


