
Årets frivillige i Thisted kommune 2021.  

Inden jeg afslører, hvem der i år skal modtage prisen 

som årets frivillige, vil jeg gerne sige tak til den 

priskomite, der har stået for afgørelsen. Også i år fik vi 

flere veldokumenterede indstillinger fra vore 

medlemsforeninger - faktisk hele 6 personer var 

nomineret – også en stor tak for dem. 

Priskomiteen skal faktisk udføre en umulig opgave 

hvert år. De skal så og sige afgøre, hvad der er højest: 

Rundetårn eller et tordenskrald – men også i år er 

denne opgave udført. I dette arbejde deltog Kirsten 

Agger Sognets Dagligstue, Anna Hedeholm Larsen 

FrivilligThys bestyrelse, sidste års prismodtager 

Christina Kromann, Kræftens bekæmpelse og 

undertegnede formand for FrivilligThy    

Skal vi ikke give de fire førstnævnte et velfortjent 

bifald. 

Årets frivillige er en hæder, der modtages for en 

ganske særlig indsats. En person eller en forening, der 

har udført et meget betydningsfuldt arbejde for det 

frivillige sociale arbejde i kommunen, og prisen 

overrækkes her ved frivillig fredags arrangementet 

sidste fredag i september. 

Årets prismodtager er Ester Jørgensen. 

Kære Ester – vil du komme frem fra dit skjul. 

 

Inden du får de synlige beviser for din velfortjente 

hæder, vil jeg gerne motivere, at det blev dig, der i dag 

kåres som Årets frivillige i Thisted kommune: 

Ester har et stort hjerte for de udsatte i vores by. 

Hun kommer jævnligt på Rampen; hun kender 

mange af brugernes navne, og er primus motor i en 

gruppe, som netop for udsatte og marginaliserede 

arrangerer ’åbent-hus-gudstjeneste’ med hyggelige 

samvær bag efter.  

I Rosenkrantzgade hos KFUM og K arrangerer hun 

månedlige fredagsaftener for familier med børn, her 

deltager adskillige flygtningefamilier; og det er en stor 

opmuntring for dem. Bl. a. skaffede hun økonomi til 

en syrisk familie, så deres store børn kunne komme på 

efterskole.  

Gennem mange måneder var en syrisk mor i praktik 

i Sognets Dagligstue med henblik på sprogtræning. 

Det er Esters fortjeneste, at dette gode 

integrationsinitiativ kom i gang.  

Ester er leder af en børneklub, som 1 gang om ugen 

samler en flok børn fra 1.-6. klasse. I år deltog hun 



sammen med klubben i en børnesommerlejr, som 

samlede 90 deltagere, og under coronakrisen har 

hun lavet masser af friluftstilbud til børnene.  

I adskillige somre har Ester skaffet midler og er 

taget på en uges sommerlejr med fattige familier, 

oftest enlige mødre med børn, hvor børnene ellers 

ikke ville have haft mulighed for ferie.  

Senest har Ester skaffet midler til ansættelse af en 

ung pige, som skal kontakte udsatte børn i byens 

karré-byggeri og lave aktiviteter og lege med dem.  

Gennem mange år trak Ester et stort læs ved 

planlægning og gennemførelse af Børnekulturnat.  

I dag er Ester pensionist. Alligevel arbejder hun 

energisk videre med alle sine mange frivillige 

aktiviteter. Hun har et smittende humør, er fuld af 

engagement; det er altid livligt og meningsfuldt at 

være i hendes nærhed.  

Ester er en ildsjæl, som absolut fortjener at få 

frivillighedsprisen – det håber og tror jeg I alle er 

enige i. 

Hjertelig tillykke. 

FDF orkesteret spiller 

Ester får ordet. 

Frivillig Fredag afsluttes og på gensyn i 2022. 

 

 

 


