
Frivillige søges til Dansk Blindesamfunds hyggeklub, Herning 

I Dansk Blindesamfunds hyggeklub står vi fra det nye år og mangler noget seende og praktisk hjælp, når vi 

skal afholde arrangementer for foreningens medlemmer.  

Det drejer som om følgende mandag eftermiddag i disse måneder:   

Den 1. februar 2021   

Den 1. marts 2021  

Den 3. maj 2021  

Den 7. juni 2021 (Udflugt hele dagen og kan evt. godt blive flyttet til søndag den 6. juni i stedet for)  

Den 6. september 2021  

Den 4. oktober 2021  

Den 1. november 2021            

Den 6. december 2021  

Start tidspunktet for disse arrangementer er kl.14.00 og slutter igen kl.16.30 men vi har brug for hjælp både 

til at gøre klar men også til at rydde op efter arrangementet, så man må påregne, at skal være der lidt før og 

efter arrangementet som hjælpere.   

Vi søger en madmor/køkkenhjælper:  

 Vi som arrangør har brug for en hjælper som vil stå for, at fremstille det som vi skal have til 
eftermiddagskaffe på vores arrangementer og på selve arrangementsdagen har lyst til at stå i 
køkkenet og lave the/kaffe og anrette det som vi skal have dertil af brød og kage.  

Vi søger en kassemester/praktisk hjælper:  

 Vi som arrangør har brug for en hjælper som vil sidde og krydse af på deltagerlisten og tage imod 
penge, når folk ankommer. Denne person skal efterfølgende gå rundt og hjælpe, hvis folk har brug 
for en hjælpende hånd, det kan f.eks. være at finde på toilet og tilbage til sin stol igen eller sørge for 
drikkevarer og alt mulig andet der kræver et par seende øjne.  

Vi søger en praktisk/seende hjælper til os arrangører:  

Vi som arrangører er også synshandicappede, så vi har brug for en person som kan hjælpe os med, at have 
det overordnede overblik og være vores øjne, når vi har brug for det. Denne person skal også kunne agere 
som ekstra hjælp for de andre hjælpere, når de har brug for det f.eks. når der skal serveres kaffe og kage.    
 
 
Interesserede må meget gerne henvende sig for at høre mere 
 
Med venlig hilsen 
 
Gunhild Sørensen  
26 25 52 83 / gks20@hotmail.com  
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