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Åse Gahner Klemmensen    April 2022 

 
 

Advokatvagten tilbyder gratis retshjælp 

Advokatvagten er et gratis tilbud til alle borgere, der har brug for personlig, juridisk rådgivning. 

Det kan være 
spørgsmål indenfor 
mange forskellige 
emner, som 
lejemål, skilsmisse 
og bodeling. 
Vi møder også 
flygtninge, som kan 
have brug for hjælp 
til at forstå dansk 
lovgivning. Hertil 
skal lige siges, at 
hvis de ikke taler og 
forstår dansk, skal 
de komme sammen 
med et andet 

voksent menneske, som kan tolke, så vi ikke går skævt af hinanden, siger Åse Gahner 
Klemmensen, som er en af de fem frivillige advokater, der bemander Advokatvagten i 
Hjørring. 

Åse Gahner Klemmensen fik job som fuldmægtig i et advokatfirma i Hjørring i 1984. Allerede 
dengang var Advokatvagten etableret i Hjørring. Siden 1998 har hun selv drevet advokat-
firmaet Åse Gahner Klemmensen, og nu er det hendes firma, som sammen med to andre 
advokatfirmaer: Willadsen & Mejlholm og HjulmandKaptain, der driver den gratis advokat-
vagt i Hjørring.  

Når du henvender dig i Advokatvagten, kan du – helt anonymt – modtage en hurtig juridisk 
vurdering af din situation. Advokatvagten træffes i Forsamlingsbygningen i Østergade 9 i 
Hjørring. Hvis du ønsker hjælp, skal du møde op personligt tirsdag mellem kl. 16.00 – 16.30. 
Du kan ikke ringe til Advokatvagten og vi kan ikke føre din sag. Man kan sige, at vi yder 
juridisk førstehjælp. Du får mundtlige svar i Advokatvagten, og kan få vejledning i, hvordan du 
kommer videre med din sag, hvis der er basis for det. Og så skal du lige være opmærksom på, 
at Advokatvagten altid er lukket i skolernes ferier, fortæller Åse Gahner Klemmensen. 

 

        Læs videre på næste side…  

 

 

 

Jeg er frivillig i Advokatvagten 



 
 

 
 

Frivillige FORTÆLLER 

Foruden at være frivillig i Advokatvagten, er Åse Gahner Klemmensen også frivillig på 
Vendsyssel Teater og kasserer i bestyrelsen for Bloddonorer i Vendsyssel. Ligesom hun i 
denne tid er dirigent ved flere frivillige foreningers generalforsamling.  

Jeg har også været frivillig i Mødrehjælpen og var tilbage i 1990 med til at starte Hjørring 
Krisecenter, som stadig tilbyder midlertidigt ophold til kvinder udsat for trusler og vold. De 
første seks år var jeg desuden formand i Krisecenterforeningens bestyrelse, og med til at 
organisere den frivillige indsats i huset. Og jeg var med til at fejre Krisecentrets 25-års 
jubilæum inden jeg stoppede med frivillige vagter i 2016.  

Mens jeg læste jura, mødte jeg Thøger Seidenfaden, som lærte mig, at man gerne må have 
travlt, men altid skal huske at have små honningdepoter. Gøre noget man glædes ved og 
får ny energi af, og sådan fungerer den frivillige indsats for mig, siger en smilende Åse 
Gahner Klemmensen. 

Ønsker du at vide mere om muligheder for at blive frivillig og tilbud i den frivillige sociale 
verden, er du velkommen til at kontakte Mette Jakobsen, som er koordinator i Frivilligcenter 
Hjørring. Frivilligcentrets adresse er også Østergade 9 i Hjørring. Åbningstiden er tirsdag og 
torsdag kl. 08.30 – 17.00 og Mette Jakobsen træffes alle hverdage på tlf. 24 26 40 70. 

 

 

 

 
Frivillige FORTÆLLER 

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 


