Frivillige

ILDSJÆLE
i Danske Torpare

De frivilliges arbejde og engagement udgør en grundsøjle i Danske Torpare og
i mange andre foreninger i Europa. 2011 er derfor udråbt til Frivillighedsår af
EU-kommissionen for at markere og anerkende frivilligheden. På de følgende
sider kan du møde et udsnit af Danske Torpares ildsjæle.
TEKST: MARIAN C. PRESTAGE FOTO: AMANDA HESTEHAVE

M

ere end 1.900.000 danskere
gør det. Tre ud af 10 europæere gør det. Der er stærk opbakning til frivilligt arbejde i EU, især inden
for det sociale område. Men der er også
stor dedikation til frivillighed på andre
områder som fx i en interesseorganisation som Danske Torpare. I Danmark
og Sverige arbejder 52% af den voksne
befolkning frivilligt, og de to skandinaviske lande er nogle af de EU-lande,
hvor den største andel af befolkningen
er frivilligt aktive.
Med det Europæiske Frivillighedsår
2011 har Danmark fået en national
frivillighedsdag ”Frivillig fredag”, som
samtidig er en opfordring til at være
frivillig for en dag. Dagen falder på den
sidste fredag i september, og den 30.
september i år blev just fejret med aktiviteter over hele landet.
Fotos til denne artikel er taget af en
frivillig fotograf, hvis andre værker du
kan se på http://amandahestehave.com
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Danske Torpare har omkring 30-40 frivillige, der er aktive på forskellig vis i foreningen. De repræsenterer forskellige
aldersgrupper, interesser, uddannelsesniveauer etc., men de har det til fælles,
at de brænder for at have fritidshus i
Sverige.

Mange forskellige opgaver

Der er frivillige ildsjæle engageret i afholdelse af kurser, rådgivning, praktisk
arbejde i sekretariatet, fotografering og
mange andre ting. Nogle sidder ved deres pc hjemme eller i Sverige, andre kommer i sekretariatet for at byde ind med
deres tid og indsats. Formand Per Bonke
er også begejstret for de frivilliges indsats:
- Mens bestyrelsen udstikker visioner
og skaber rammer for foreningen, så
udgør sekretariatet og de frivillige det
fundament, der er med til at udvikle
vores forening. Nogle udfolder sig individuelt, andre udfører rådgivning, og
andre igen står i spidsen for specifikke
projekter. Flere og flere frivillige vælger
desuden at være med i forskellige net-

værksgrupper, hvor de møder andre frivillige og udveksler erfaringer og dermed skaber grobund for idéudvikling,
og jeg kan se, at de lægger stor vægt
på både det personlige og faglige udbytte af deres arbejde. Vi kan slet ikke
undvære alle vores frivillige ildsjæle!

HØR OM FRIVILLIGT
ARBEJDE
Kom til info-møde mandag den
31. oktober 2011 kl. 17.00 – 19.00
på Rosenkæret 13 A i Søborg.
Her kan du møde frivillige i foreningen og høre mere om mulighederne som frivillig i Danske
Torpare.
Tilmelding på mail@torpare.dk
senest den 25. oktober 2011. Du
er også meget velkommen til at
kontakte sekretariatet på mail eller tel. 39 29 52 82 og fortælle om
dine interesser og kompetencer.
Kilde: www.frivillighed.dk

BJØRN
NIELSEN
Alder: 47
Profession: Advokat
Hvad giver det dig at arbejde
frivilligt i Danske Torpare?
Det giver mig livsglæde og
overskud at kunne bistå
andre mennesker med at
løse deres udfordringer. Hertil
kommer, at jeg helt sikkert
lærer noget af det selv. Det
øger mit netværk, og så er
én af de vigtige ting også, at
jeg indgår i det team, der er
omkring Danske Torpare, hvor
jeg oplever en sjælden grad
af frivillighed, som jeg gerne
vil støtte.
Hvilke opgaver beskæftiger
du dig med i foreningen?
Jeg er del af teamet, der
yder advokatrådgivning
inden for alle andre emner
end skatteretlig jura. Det
er jo en form for ”ekstemporaleksamen”, hver gang
vi rådgiver, da vi kun har
et par stikord på forhånd.
Mine spidskompetencer er
overdragelse af ejendomme,
sameje, forsikringsforhold,
generationsskifte samt tvister
med håndværkere.
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GITTE
GILL
Alder: 62
Tidligere profession:
Bibliotekar (efterlønner)
Hvad giver det dig at arbejde
frivilligt i Danske Torpare?
Selv om jeg er ude af arbejdsmarkedet, har jeg stadig behov for at yde noget og indgå
i en sammenhæng. Dette
opnår jeg til perfektion hos
torparne, hvor både foreningens personale og de øvrige
frivillige er til stor inspiration
og med til at gøre livet rigere.
Hvilke opgaver beskæftiger
du dig med i foreningen?
Jeg vedligeholder foreningens minibibliotek og er med
i aktivitetsudvalget samt
bladudvalget. Desuden laver
jeg lidt forefaldende arbejde
i sekretariatet. På efterløn må
man kun bruge 4 timer om
ugen på frivilligt foreningsarbejde, og det gør jeg så.
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KAY
NILSSON
Alder: 75
Tidligere profession:
VVS-montør
Hvad giver det dig at arbejde frivilligt i Danske Torpare?
Efter jeg ikke længere selv har
hus i Sverige, er det rart for
mig at kunne holde forbindelsen til andre torpare gennem
mit arbejde i Danske Torpare.
Og så er det givende at bruge
tiden på noget, hvor jeg kan
gøre gavn for andre.
Hvilke opgaver beskæftiger
du dig med i foreningen?
Som ”husvært” laver jeg
forskelligt praktisk arbejde i
foreningens sekretariat. Jeg
hjælper bl.a. til ved arrangementer i Rosenkæret, hvor
jeg stiller borde og stole op,
køber varer ind, tager imod
kursister og rydder op m.m.
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MET’MARIE
LAMBERS
Alder: 45
Profession: Underviser i
kommunikation/dtp
& billedkunstner
Hvad giver det dig at arbejde
frivilligt i Danske Torpare?
Arbejdet for Danske Torpare
giver mig et tilhørsforhold til
foreningen, ud over hvad det
almindelige medlemskab ville
give. Jeg er glad for at bruge
evner, jeg ikke direkte bruger
i det daglige arbejde, og det
er rart med den positive og
anerkendende stemning i
foreningen.
Hvilke opgaver beskæftiger
du dig med i foreningen?
Jeg skriver artikler til bladet,
især i den stemningsfulde
genre, leverer fotos og ideer
samt giver sparring på det
grafiske udtryk.
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BJØRN
DONNIS
Alder: 62
Profession: Civilingeniør
(kemi)
Hvad giver det dig at arbejde
frivilligt i Danske Torpare?
De 10.000 medlemmer i foreningen ved altså RIGTIG meget til sammen! Jeg mener,
at det er meget nyttigt at få
delt denne viden og erfaring.
Min egen viden nyttiggøres
normalt i en arbejdsmæssig sammenhæng, hvor der
slet ikke er samme givende
respons som her i torparesammenhæng. Jeg bidrager
derfor med glæde til fælles
bedste.
Hvilke opgaver beskæftiger
du dig med i foreningen?
Jeg beskæftiger mig med
tekniske og kemiske områder,
og det kan fx være kurser og
rådgivning primært inden
for brønde og vandrensning.
Desuden er jeg ansvarlig for
Vidensbanken, som er mit
hjertebarn sammen med
TorpareForum, og indimellem
skriver jeg i bladet.
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