
FRIVILLIGHEDSBØRSEN – 8520 

Kunne du tænke dig at være aktiv i lokalområdet, så er Frivillighedsbørsen - 8520 en mulig vej. 

Via 'Frivillighedsbørsen – 8520' har arrangører af forskellige aktiviteter mulighed for at få kontakt til personer, der kan tænkes at 

ville hjælpe med.  

Når en arrangør henvender sig til 'Frivillighedsbørsen – 8520' for at finde frivillige hjælpere til et arrangement, vil vi videregive din 

e-mailadresse til arrangøren, hvis arrangementet passer på de ønsker, du angiver ved din tilmelding til 'Frivillighedsbørsen – 8520'. 
Herefter er det op til arrangøren og dig at sikre, at der etableres et samarbejde. 

'Frivillighedsbørsen – 8520' er et samarbejde mellem Lystrup Bibliotek og Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd. Kontakten til 

frivillighedsbørsen sker via Lystrup Bibliotek. 

 

Tilmelding til 'Frivillighedsbørsen – 8520'

Navn: ________________________ 

E-mail:________________________ 

Evt. telefon:_______________________ (Ikke obligatorisk oplysning) 

Hvad kunne du tænke dig at være aktiv i: (sæt gerne flere krydser) 

            et enkeltstående arrangement 

            i det løbende arbejde 

Inden for hvilke områder kunne du tænke dig at være aktiv: (sæt gerne flere krydser) 

            aktiviteter for børn og unge 

            aktiviteter for ældre 

            aktiviteter for flere aldersgrupper 

Hvilken indsats har du lyst til at bidrage med: (sæt gerne flere krydser) 

            praktisk bistand 

            organisatorisk bistand (planlægning, regnskab, bestyrelse m.v.) 

            undervisning/vejledning  i emne_______________________________ 

Sendes til /afleveres til: 

 Lystrup Bibliotek, Bystævnet 4B, 8520 Lystrup, mail adresse: lystrupbibliotek@aarhus.dk  

Det med småt: 

Når du tilmelder dig 'Frivillighedsbørsen – 8520' modtager du på e-mail en bekræftelse på din tilmelding. Du kan til enhver tid ophæve 
din tilmelding ved henvendelse til Lystrup Bibliotek. Ca. en gang om året vil du modtage en mail fra Frivillighedsbørsen for at sikre, at du 
fortsat er interesseret i at være opført. 

Når Frivillighedsbørsen sender kontaktoplysninger til en arrangør, vil du modtage en kopi af meddelelsen til arrangøren. Din 
mailadresse vil her være synlig for arrangøren og de andre frivillige, som arrangøren får mailadresser på.  
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