
Mangeårig frivillig indsats munder ud i en fornem frivilligspris	
Red Barnet Grønland afholdte i går et arrangement, hvor den frivillige indsats blev 
hyldet. Lars Peter Danielsen modtog frivilligsprisen for hans kæmpe indsats igennem 
årene.  
 
Red Barnet Grønland blev stiftet som lokalforening i 2013, men har været aktive i 
Grønland i mange år før det. Frivillige, som Lars Peter Danielsen og Rebekka Olsvig, 
som begge kunne fejre 12 års jubilæum, har arbejdet vedvarende og uselvisk for at 
skabe bedre vilkår for børn i Grønland. Det glæder Red Barnet Grønland, at flere 
siden er kommet til og yder en aktiv indsats som frivillige.  
 
"De frivillige i Red Barnet er kernen i foreningens arbejde og er fuldstændig 
uundværlige. Derfor mener vi også det er på sin plads, at hædre de frivillige for deres 
store indsats til gavn for sårbare børn og familier i Grønland" udtalte 
bestyrelsesformand Jonna Ketwa fra Red Barnet Grønland. 
 
Til arrangementet takkede bestyrelsen de frivillige for deres indsats og der blev 
uddelt diplomer til de 2 jubilarer. Det var en hyggelig aften med både musik og mad 
til de fremmødte. 
 
Til frivillighedsprisen var der 3 nomineret, men det var Lars Peter Danielsen, der løb 
med prisen på baggrund af hans dedikerede og loyale indsats overfor foreningen og 
de familier, som foreningen hjælper. 
 
Jonna Ketwa afsluttede med at hylde de frivillige og understrege med disse ord hvor 
vigtig de frivillige var for hele samfundet: "At være frivillig er en fin måde at bidrage 
til samfundet, lære nye ting, lave meningsfuldt arbejde for andre mennesker og få nye 
venner. At være frivillig er at give lidt af sig selv og få meget tilbage. At være 
frivillig er at være med til at løfte i flok." 
 
Frivillighedsprisen var smuk glaskunst doneret af Dooit Design, som begrunder 
støtten med at det var til et godt og vigtigt formål. Dorit Olsen fra Dooit Design 
udtaler i den forbindelse:  
"For mig er det helt naturligt at støtte Red Barnet. At give børn muligheder for et 
bedre liv, må være noget af det vigtigste her i verden. Hvis jeg, ved at designe og 
skabe denne pris, kan være med til at fremme og markere det frivillige sociale 
arbejde, gør jeg det med glæde." 
 
De frivillige hjælper familier tilknyttet Red Barnet Grønland og er ligeledes en vigtig 
del af projektet "Alle børn har ret til et hjem".  
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