
Andre opgaver: 
 
På kontoret kan du få hjælp til at ansøge om: 
 
Fritagelse for digital post. 
 
Hjælp til at starte en forening. (CVR nr.) 
Annoncering efter frivillige på  
Frivilligjob.dk 
 
Henvisning til selvhjælpsgrupper 
(sorggrupper og andet). 

FrivilligCenter Børkop 

Englystparken 1. lej. 15 C, 

7080 Børkop. 

Tlf.  2292 1941 

Torsdag kl. 13.00-15.45 

E-mail: 

borkop@frivejle.dk 

eller 

frivilligcenter.borkop@gmail.com 

Udenfor åbningstiden, kan du indtale 

besked på telefonsvareren eller sende 

en e-mail.  

Kontoret har lukket på helligdage og i 

skoleferier.  
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FrivilligCenter 
Børkop 

Et socialt frivilligt  

omdrejningspunkt 
www.fricenterborkop.dk 
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Værktøjskassen 

   

 

Er du pensionist, efterlønner eller handi-
cappet? 

Har du svært ved at få lavet små hverdags
-reparationer? 
Så kan du få hjælp af ”Værktøjskassen”. 

Frivilligcenter Børkop har tilknyttet 4-5 
”handymænd” 

De kan komme hjem til dig efter telefo-
nisk aftale og udføre små opgaver af 
ca.1 times varighed. 

Hjælpen er gratis. Eventuelle reserve-
dele betaler du selv for.  

Eksempel på opgaver: 
Montere en hylde, et spejl eller andet der 
kræver bor og skruer. 
Skifte en pære, lysstofrør eller et elstik.  
Flytte et møbel eller hænge et billede op.  
Nedtage eller ophænge gardiner.  
Reparation af Rollator. 
Opsætning af Røgalarmer. 
Indstilling af TV kanaler. 

Vi erstatter ikke skader eller uheld  
af nogen art. Opgaverne udføres  
på modtagerens ansvar.  

Telefontjenesten  

 

 

 
Kunne du tænke dig at blive rin-
get op hver morgen?  

I så fald kan vi tilbyde dig et  

”Tryghedsopkald”. 

Frivilligcenter Børkop har  
3 grupper af telefondamer.  
Hver gruppe består af 4–5 da-
mer, som på skift, 1 uge ad gan-
gen, ringer dig op hver morgen  
mellem kl. 8.00 og 8.30.  
 
Har dette din interesse?  
Eller måske kender du andre, 
der kunne være interesserede i 
den sikkerhed, der ligger i at bli-
ve ringet op hver dag? 
 
 
Telefontjenesten er gratis.  
 
Vi beder kun om, at du giver be-
sked hvis du ikke kan træffes. 

Bliv Frivillig  

 

 

 

Hvordan bliver man frivillig? 

Kunne du tænke dig at være frivillig? 
 
Vi hjælper dig med at finde dit frivillige 
job. 
 
Se vores kontortid, telefonnummer og 
adresse på bagsiden af denne folder.  


