
Velkommen til Frivilligbørs 

Torsdag d. 2. april 2020 

i Remisen, Brande. 

FrivilligBørsen er et ”byttemarked” hvor foreninger, grupper, enkelt personer,  
virksomheder, institutioner mv. kan udveksle sine ”varer”.   
 
Kom og byt dig til ressourcer, viden, faciliteter, praktisk hjælp og meget andet, når vi  
sammen sætter fokus på alt det, vi har, og alt det vi kan. 
 
Udover at skabe mulighed for forskellige ”bytte-aftaler” er børsen også den perfekte  
ramme, for at indgå nye relationer og møde nye mennesker. Måske nogen du efter Børsen 
kunne gøre ”noget spændende” sammen med? 
 
Endelig er FrivilligBørsen også stedet,  hvor du har mulighed for at blive en del af et  
meningsgivende fællesskab!  
 

 

Program: 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se dig - husk tilmelding! 

Med venlig hilsen Projektgruppen. 

 

Se flere informationer på bagsiden. 

16.30 Dørene åbnes. 

17.00-18.30 Børsen afvikles-åbnes af borgmester Ib Lauritsen. 

19.00-20.30 Middag og socialt samvær i Teatersalen. 

20.30 Arrangementet slutter. 

Squaredansere 

øver på bo-og  

væretilbud for  

psykisk sårbare. 

E-sport inviterer 

pensionistfor-

enings IT hold 

til IT event. 

Advokatfirma  

tilbyder gratis råd-

givning om arv og 

testamente til  

forening for ældre. 

Spejderne laver 

teambuilding til 

den årlige som-

merudflugt på 

virksomheden. 



Hvordan forbereder I jer til Børsen? 

I kan overveje følgende: 

 Hvad kan I tilbyde som andre børsdeltagere kan have glæde af?  

 Hvad vil I gerne efterspørge hos de andre på FrivilligBørsen? 

 Hvordan vil I ”klæde jer på”, så I er nemme at genkende for dem, der gerne vil 
lave en aftale med jer? Medbring  f.eks. skilte, sjove hatte o.l. 

 

Hvad kan I ønske/tilbyde? 

 Alt muligt! Kun fantasien sætter grænser. 

 Måske har I viden om et særligt emne, eller måske mangler I viden? 

 Måske har I et lokale, som I ikke altid bruger - eller måske mangler I et sted at være med jeres 
aktivitet? 

 Måske mangler I nogle remedier? En oplægsholder? Publikum til en generalprøve? Eller  

 deltagere til et nyt netværk? Mulighederne er mange! 

 

 

Kan I deltage, hvis I ikke har ”noget” at bytte med ?  

 Ja det kan I godt.  

 Har I ikke ”en varer” at tilbyde eller efterspørge før I møder op til Børsen,  

 hilser vi jer velkommen alligevel.  I vil helt sikkert få et udbytte.  

 

Børskatalog: 

 Der vil blive udarbejdet et børskatalog over tilbud og efterspørgsler, indsendt inden tilmel-

dingsfristen d. 25. marts. Børskataloget udsendes til alle tilmeldte pr. mail d. 27/3.  

 

Tilmelding: 

 Tilmelding er nødvendigt. Sidste frist for tilmelding til dette års Børs er  

 25. marts 2020 - og gerne før. Tilmelding skal ske via Børsens  

 Hjemmeside som du finder  her: frivilligbors-ikast-brande.dk  

 Arrangementet er gratis for alle deltagere. 

 

Mere information : 

Der kan læses mere på hjemmesiden og/eller FrivilligBørsens facebook side. I er  

selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte Frivilligcentret  som træffes på: 

Telefon 21329409 eller mail : vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk 

 

FrivilligBørsen er et byttemarked for frivillige ydelser og ”varer”.  Derfor må der ikke være penge involveret 

 på FrivilligBørsen.  Arrangementet er incl. middag. 

Kommunika-

tionsvirksomhed 

hjælper forening 

med at oprette 

facebookside. 

Et kor låner loka-

ler på et plejecen-

ter og inviterer til 

gengæld beboerne 

til koncert. 

Hjælp til 

oprettelse 

af hjemme-

side. 

http://frivilligbors-ikast-brande.dk/

