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Det er ikke kun
koncertgængerne, der har en
fest, når musikken spiller i
Horsens eller som her i Vejle.
Feststemningen bag baren
skabes dog ikke af alkohol,
men derimod sammenhold.
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Det er dejligt at støtte
andre, og det kan
være sjovt at ringe
folk op og fortælle
dem det. Nogle gange
tror de ikke på det,
men så må jeg bede
dem om at gå ind på
vores hjemmeside og
læse om os

700 er frivillige ved koncerter
- nu også i Aarhus
FRIVILLIGHED
Gustav Roesbjerg Pedersen
gurpe@jfmedier.dk

HORSENS: De står der til koncerterne. Som o est når tørsten melder sig, og turen går
mod baren. Andre gange, som
ved Rock i Lunden, udgør de
sikkerhedsfolkenes forlængede arm som hegnsvagter.
Foreningen Hansen Event,
som blev sti et i
, har

e erhånden mange koncertoplevelser i bagagen.
Modsat koncertgængerne er
de frivillige i foreningen dog
ikke sikret nogen musikalsk
oplevelse med udsyn til scenen. Det udelukker dog ikke,
at man kan have det sjovt.
- Det, der driver lysten for
mig, er sammenholdet. Vi
har det hylende morsomt
sammen, selvom vi arbejder.
Det er næsten lige meget,
hvilken koncert vi skal til. Det

handler mere om, at vi frivillige skal være sammen, siger
Eva Hansen, som er frivillig i
foreningen på femte år.

Lokal støtte

Før oprettelsen af Hansen
Event var de tre bestyrelsesmedlemmer og sti ere Anne-Dorthe Hansen, Flemming Hansen og Steen Jørgensen, der stadig udgør bestyrelsen, en del af en gruppe,
som lavede frivilligt arbejde

til fordel for fodboldklubben
FC Horsens.
For Hansen Event er det
dog ikke én forening eller
nødvendigvis bekendte, som
får gavn af indtjeningen i forbindelse med arbejdet, der
udføres. Sammenlagt er der
uddelt cirka
.
kroner,
og de har gavnet ere lokale steder såsom varmestuen
i Horsens, hospicet i Brædstrup og spejderne i Løsning.
Senest har tiltaget Kunst &
Kræ modtaget .
kroner, så både nuværende og
tidligere kræ ramte fortsat
kan fordybe sig i kunst hos
Billedskolen på kunstmuseet.
- Det er dejligt at støtte andre, og det kan være sjovt at
ringe folk op og fortælle dem
det. Nogle gange tror de ikke
på det, men så må jeg bede
dem om at gå ind på vores
hjemmeside og læse om os,
forklarer Anne-Dorthe Hansen, der er formand i foreningen.

Vokseværk

Samlingen af armbånd fra diverse koncerter byder på lidt forskelligt. Foto: Gustav Roesbjerg Pedersen

I begyndelsen af foreningens levetid var det primært
til koncerter i Horsens, at foreningen bidrog med arbejdskra . Siden da er Vejle kommet til for re år siden, og senest har interessen meldt sig
fra Aarhus, hvor foreningen i
sommer hjalp til en koncert

ANNE DORTHE HANSEN,
FORMAND FOR HANSEN EVENT

Trods ens eernavn for Anne-Dorthe Hansen, Eva Hansen og
Flemming Hansen, der her ses på billedet i nævnte rækkefølge,
er der dog ingen tæt familiær relation imellem dem. Yderst til
højre ses Steen Jørgensen. Foto: Gustav Roesbjerg Pedersen
på Ceres Arena. Her er dog
endnu ingen fast a ale.
- Vi skal ikke være større, for
jeg skal ikke have mere koordineringsarbejde, siger AnneDorthe Hansen, inden Flemming Hansen bryder ind.
- Det har vi godt nok sagt
mange gange. Men nej, jeg
tror ikke, vi skal længere ud,
siger han.
Selvom foreningen vokser
i opgaver, er det ikke ensbetydende med, at der er mangel på hjælpende hænder.
Tværtimod er der somme
tider ri e er pladserne, så
folk har meldt sig til, inden
Anne-Dorthe Hansen når at

skrive ud til medlemmerne i
den fælles Facebook-gruppe.
Hvor mange frivillige der
samlet set er, kan være svært
at holde styr på, men tallet ligger formentlig på over
i alderen fra år og op
til
år. For ere af foreningens medlemmer er det dog
ikke nok blot at deltage ved
én koncert i løbet af året.
- Når du først er startet med
det, vil du ikke slutte igen. Sådan har jeg det i hvert fald. Det
er godt nok én koncert, jeg har
misset i år, men ellers laver jeg
om på min arbejdsplan for at
få det til at passe med koncerterne, siger Eva Hansen.

