Ugens Historie

Et stort farvel til vores
medarbejder Nina
Det var faktisk lidt tilfældigt, at Nina fik arbejde ved Den Frie Rådgivning - men gudskelov for det!
Det var i foråret 2015, da en tidligere medarbejder

Lige såvel som at der har været udfordringer, så har

ringede Nina op. Malene, som hun hedder, kender Nina Den Frie Rådgivning heldigvis også budt på mange
fra deres tid sammen som frivillige i Ungdommens Røde mindeværdige oplevelser for Nina. Hun tænker især
Kors, og Nina fik gennem telefonen at vide, at Den Frie

på de gode nye venskaber, som hun håber varer ved,

Rådgivning havde en ledig stilling. ”Du får lige Karina

men også det sociale omkring arbejdet har været

i røret!” lød det fra stemmen i den anden ende, og efter

en fornøjelse. ”Jeg kan rigtig godt lide både det

dén samtale gik der ikke længe, før startdato og arbejd- tværkulturelle og tværfaglige arbejde, som vi oplever
sområder var fastlagt.

herude, samt den altid gode stemning.”

Ninas hovedområde har været projektet PROP (Pri-

Efter ca. 9 måneder hos Den Frie Rådgivning er det

vatøkonomisk Oprydning), hvor borgere bliver vejledt

ved at være Ninas sidste dag – faktisk er netop i dag,

og hjulpet til en bedre fremadrettet økonomi; et projekt, desværre, sidste gang, at hun arbejder hos os som
som hun har været rigtig glad for at være inde over.

fastansat. Dog er vi så heldige fortsat at have hende

Når hun tænker tilbage på første dag, var det dog andre som rådgiver i Korsløkken, og vi håber meget på at
tanker, hun gjorde sig om det: ”Puha – økonomi! Jeg

se hende ofte trods de nye opdagelser, hun nu skal

kan huske, at jeg ikke var helt sikker på, at det var mit

ud og gøre sig. Vi ønsker dig alt det bedste fremover

foretrukne eller bedste område, men jeg har været super og siger tak for de gode minder, som du har været
glad for det!”

med til at skabe!

