
Det her er jo næsten eventyrligt. Først skal vi så 

grueligt meget igennem: 18 måneder med corona 

restriktioner – så kom årets første storm forbi i sidste 

uge, så teltet ikke kunne rejses her på torvet og i dag 

høvler regnen ned; men heldigvis kunne både prinsen 

og prinsessen komme i dag, så eventyret kan begynde: 

LAD DER VÆRE FEST. 

Tænk at vi atter kan sige det højt. Tænk at vi efter 

mere end 18 måneder med mere eller mindre 

lukkethed, atter kan åbne dørene og i dette tilfælde 

teltets døre for at fejre den sociale frivillighed i 

Thisted kommune. 

Ingen restriktioner mere – men begrænsningerne i 

vores samvær er forhåbentlig afløst af klogskab og 

ikke af frygt for at komme tæt på hinanden. Vi må 

atter komme hinanden ved på tæt afstand, men det 

betyder ikke at vi skal kaste de erfaringer væk, som fik 

os ud af pandemien: 

God håndhygiejne – nys i ærmet – afstand hvis du er 

forkølet – bliv hjemme, hvis du er syg – opfyld 

vaccinationsforskrifterne og lyt til myndighederne. Vi 

har de bedste myndigheder i verden, fordi vi som 

samfund bakker dem op!  

Det bør vi huske. 

Årets fejring af alle frivillige, der udfører et vigtigt 

arbejde for de af vore medborgere, der har brug for en 

hjælpende hånd, har fået overskriften: 

FRA ENSOMHED TIL FLERSOMHED 

- Allerede her kan vi mærke ”Den gamle 

redactør” Hans Peter Kraghs finurlighed i 

sproglig sammenhæng: flersomhed – et nyt 

begreb, der er til at forstå og må bruges fra i 

dag. 

Ensomheden florerede allerede før nedlukningen, 

som et spøgelse, vi gerne skulle af med og er et 

særligt indsatsområde for FrivilligThy i 2021 – 

ensomheden fik desværre en helt anden dimension 

med coronapandemien. Nu skulle vi passe på 

hinanden på afstand, og nu skulle vi være sammen 

på afstand – mange af vore medborgere er 

desværre kommet længere væk fra normallivet 

gennem denne øvelse. Men nu kommer 

flersomheden, som afløser.  

Lad os starte allerede i dag. Meld dig ind i en eller 

flere af disse fremragende foreninger, der er her til 

stede i dag. De udfører alle heltegerninger hver 

eneste dag; men de har alle brug for jeres 

opbakning også i hverdagen. Hvis du i dag melder 



dig som frivillig og eller betaler et kontingent til en 

frivillig organisation i teltet her – så forærer vi dig i 

FrivilligThys stand en nyttig bog ”Mad og 

fortællinger fra et asylcenter”. Bogen giver et 

indblik i madkultur fra eksotiske lande, men også 

historier fra og om nogle af de mennesker der 

boede på asylcenteret i Hanstholm. 

”Det er ikke let at være kvinde i Pakistan. Bare ved 

at være til, løber man en risiko. Friheden er det 

bedste ved Danmark”. En lille del af den historie en 

24 årig Pakistansk kvinde fortæller, sammen med 

opskriften på en traditionel risret fra hendes 

hjemland. 

Kom og hent hele bogen, når du har meldt dig i en 

af foreningerne her i teltet, eller hvis du har meldt 

dig til at udføre frivilligt arbejde. 

Kender du det? 

Et spørgsmål vi sikkert tit og ofte har stillet en ven – 

en bekendt – eller en tilfældig person.  

Kender du det? 

Jeg stiller spørgsmålet her: Kender du det, at en eller 

anden person, gruppe eller familie trænger til en 

hjælpende hånd? Det kan dreje sig om en livskrise 

eller bare hjælp til at få flyttet et eller andet fysisk. 

Kender du det? Hvis du kan svare ja til spørgsmålet – 

ja, så er der heldigvis mange mennesker her på torvet, 

der i årets løb har svaret:  

Nu skal jeg hjælpe dig! 

For her eksisterede allerede før i dag begrebet 

”flersomhed”.  

Når vi løfter i flok, kan vi løfte alt! 

Min kone sad forleden morgen med en kryds og tværs 

og skulle finde et andet ord for begrebet ”falsk 

tryghed” – ordet var sutteklud. Alle disse mennesker, 

du ser omkring dig her i dag, de har smidt suttekluden 

i skraldespanden og skaber ikke falsk tryghed. De 

skaber ægte tryghed – de skaber flersomhed. 

Der er stor grund til at holde fest for de mennesker 

der skaber tryghed – og tak til jer. 

Et lille kik på programmet her i eftermiddag. 

Vi startede med klokkespil – et æresklokkespil fra 

kirketårnet – også i år fremført af klokkenist og 

organist Svend Ole Kombak. Stor tak til ham. 

Klokken 13.30 underholder Norskoret 

Klokken 14.00 er der gratis kaffe og kage i FT´s stand 



Klokken 15.05 gives der plads for årets hovedtaler 

tidligere sognepræst og højskoleleder Lone Olsen 

15.45 uddeles Årets Frivilligpris og Thisted FDF 

orkester sørger for at årets prismodtager fejres på 

behørig vis. 

Ind i mellem disse programpunkter vil der være rig 

lejlighed til at besøge standene og tale sammen på 

kryds og tværs, hvilket er FLERSOMHEDENS drivkraft. 

En stor tak til FrivilligThys nye daglige leder Pia Keller, 

der for første gang har styret forberedelserne til 

denne fest, og en stor tak til alle de frivillige, der gør 

denne fest mulig. Æres dem der æres bør: De frivillige 

på FrivilligThy og deres leder – bør have en stor hånd 

for deres indsats.  

En stor tak til vores sponsorer, der har givet et 

økonomisk grundlag for festen. 

Til bage er vist kun at sige: 

LAD FESTEN BEGYNDE 

  

  


