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Sigrid Sørensen og Mogens Mogensen       Juni 2022 

 
 

Her sker tingene i god forening 

Vrensted Efterløns- og Pensionistforening er blandt de foreninger, som inviterer til 
arrangementer og aktiviteter i Vrensted, og både formand Sigrid Sørensen og bestyrelses-
medlem Mogens Mogensen giver en hånd med i flere forskellige sammenhænge.  

Vi har Byens Hus, som er et 
dejligt samlingssted. 
Engang var det byens skole, 
men nu er den i godt 
samarbejde med Hjørring 
Kommune og med bidrag 
fra mange forskellige puljer, 
fonde, virksomheder og 
privatpersoner bygget om 
til et samlingssted med 
forsamlingshus, gymnastik-
sal, mødelokaler og café. 
Det koster lidt at leje 
forsamlingshuset, mens det 
er gratis at booke de øvrige 
lokaler i Byens Hus. Det hus 
og udearealerne betyder 
meget for byens foreninger 
og livet i byen, fortæller 
Sigrid Sørensen og 
Mogens Mogensen.   

Både i og udenfor huset foregår der meget. Året rundt spilles der krocket mandag 
formiddag og i vinterhalvåret inviteres også til kortspil og forskellige slags brætspil indenfor 
om eftermiddagen. Hver tirsdag mødes et hold for sammen at køre til Action House i 
Løkken for at bowle. I sommerhalvåret kan man også møde op, hvis man har lyst til at gå en 
tur i Vrensted og omegn i selskab med andre. Onsdag står der banko på programmet og når 
der er turneringskampe i krocket, foregår det også på denne dag midt i ugen. I vinter-
halvåret mødes strikkeklubben om torsdagen. Andre spiller bowls i gymnastiksalen, hvor 
gymnastikholdet Bevæg dig – Bevar dig også samles. 

 

        Læs videre på næste side…  

 

 

 

Jeg er frivillig i Vrensted Efterløns- og Pensionistforening 



 
 

 
 

Frivillige FORTÆLLER 

Og efterløns- og pensionistforeningen inviterer til arrangementer hver anden torsdag. 
Fredag trænes der igen krocket om formiddagen og sidst på eftermiddagen inviteres til 
fredagsbar i caféen.  

Snart kan vi også spille frisbee golf i Vrensted. Kurve og frisbee er bestilt og skal stilles op 
ved Byens Hus og andre steder i byen. Det er idrætsforeningen, hvor jeg også er medlem, 
der står for den aktivitet. Her er der mange, der får gode ideer, og heldigvis også aktive 
frivillige, som sørger for, at mange gode ideer bliver til virkelighed. Og alle, der har lys 
 til at deltage i aktiviteterne, er velkomne til at være med, fortæller Mogens Mogensen.  

Vrensted Efterløns- og Pensionistforening har 135 medlemmer, som kan se frem til en 
stor fest næste år, hvor foreningen kan fejre 50-års jubilæum. Ønsker du at vide mere 
om foreningen og aktiviteterne i Vrensted, er du velkommen til at kontakte Sigrid Sørensen 
på tlf. 29 21 37 46. Mange aktiviteter for +60-årige i både Vrensted og andre lokalområder 
i Hjørring kommune kan også findes på Hjørring Kommunes hjemmeside: 
www.hjoerring.dk/aktiviteter+60  

Vil du gerne vide mere om andre frivillige sociale foreninger og tilbud til mennesker i alle 
aldre, er du velkommen til at kontakte Mette Jakobsen, som er koordinator i Frivilligcenter 
Hjørring og træffes 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 

www.hjoerring.dk/aktiviteter+60

