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I Madkassen rækker ti kroner langt 

Madkassen hedder tilbuddet, hvor overskudsmad uddeles af frivillige, og derfor til den 
rimelige pris af 10 kr. for en fyldt pose. Posen skal du selv medbringe. Og du skal vide, at dette 
interview er lavet en torsdag inden Danmark – og også Madkassen – midlertidigt lukkede ned 
på grund af coronakrisen. 

Denne torsdag formiddag 
har frivillige været i gang i 
et par timer. Der hentes 
mad i flere butikker, og 
alle varer skal registreres 
inden de kommer på 
hylden og Madkassen 
åbner kl. 13. Der er åbent 
alle ugens dage, og på 
forskellige tidspunkter på 
dagen. Udleveringsstedet 
er lige nu på hjørnet af 
H.C. Højrupsvej og 
Blåsigvej i Hjørring, men 
1. april flytter Madkassen 
til Strømgade 18 i byens 
gågade og lige ved den 
store parkeringsplads på 
Sct. Olai Plads. Madkassens åbningstider og adresse kan man læse mere om på Madkassen 
Hjørrings facebookside.  

Jeg var med til at stifte Foreningen Madkassen Hjørring i oktober 2018, og har lige siden været 
meget glad for at være med. For mig er det en stor drivkraft, at jeg kan være med til at 
bekæmpe madspild. Jeg kan også se, at det betyder noget for mange at kunne hente god og 
næsten gratis mad. Selv henter jeg også god energi i Madkassens frivillige fællesskab, 
fortæller Malene Mortensen, som er bestyrelsesformand og frivillig i Madkassen.  

I alt 50 frivillige er med til at drive Madkassen. Aftalen er, at alle tager mindst én vagt hver 14. 
dag. Nogen har faste opgaver på faste tidspunkter. Andre laver forskellige ting på forskellige 
tidspunkter. 

Læs videre på næste side…  
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Vi er en gruppe frivillige, som er meget forskellige mennesker i alderen 30 – 70 år. Og det er 

både en charme og en styrke i det frivillige fællesskab. Det er helt utroligt, hvad et 

fællesskab af vidt forskellige mennesker kan og kender til. For slet ikke at tale om, hvor sjovt 

vi kan have det, når vi indimellem samles til fester og lignende arrangementer, fortæller 

Malene Mortensen. 

Malene Mortensen har selv aftenarbejde, og klarer de fleste frivillige opgaver om 

formiddagen. Foruden bestyrelsesarbejde, er hendes faste opgave at hente mad i 

Madkassens leasede bil. Ligesom de frivillige er Madkassens leverandører meget forskellige. 

Nogle butikker har overskudsmad hver dag. Andre ringer, når de har et større parti, som af 

en eller anden grund ikke kan sælges på almindelig vis. Alle butikker kan regne med, at 

Madkassen gerne henter deres overskudsmad, og at en sådan aftale er til gavn for både 

mennesker og vores klima.  

Det bliver sagt så fint af en lille gut, som kommer sammen med familien én gang om ugen 

for at hente frugt. Og et franskbrød. For som han fortæller, så kan brødet ristes, så det ikke 

behøver at gå til spilde – og så smager det simpelthen så godt! 

Madkassen er ét blandt mange frivillige tilbud. I Frivilligcenter Hjørring kan du få 

oplysninger om andre tilbud og muligheder for at blive frivillig i den sociale verden. Også 

oplysninger om særlige muligheder i denne tid, hvor meget er midlertidigt lukket på grund 

af coronakrisen. Heller ikke Frivilligcenter Hjørring har normal åbningstid, men koordinator 

Mette Jakobsen 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 normalt er: 

tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00, 

men i denne tid med coronakrisen har 

kontoret ikke normal åbningstid. 

Du er i stedet velkommen til at ringe til 

koordinator Mette Jakobsen 

på tlf. 24 26 40 70 


