
Kom til FrivilligBørs
 Onsdag den 5. oktober 2022

Vi glæder os til at kunne byde dig velkommen til dette års FrivilligBørs.

Børsen er et ”byttemarked” hvor foreninger, grupper, enkelt personer, 
virksomheder, institutioner mv. kan bytte og/eller forære sine ”varer”  
i form af tjenester. Børsen afholdes i år i Nørre Snede Hallen.

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.

Program
16.30 Døren åbner
17.00  Børsen åbnes af Borgmester Ib Lauritsen
18.45 - 20.30 Middag 

Tilmelding på frivilligbors-ikast-brande.dk  
senest onsdag den 21. september.
Læs mere på bagsiden

Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen  
Projektgruppen

Rådgivning/Markedsføring

Kultur/oplevelser

Lokaler/Materiel



Forberedelse 
Du kan bl.a. overveje, hvad du kan tilbyde, og hvad du 
gerne vil efterspørge. Det kan være en fordel, at være 
”klædt ud” til Børsen, så er du nemmere at genkende for 
dem, der gerne vil lave en aftale med dig. Medbring f.eks. 
skilte eller sjove hatte.

Hvad kan man ønske/tilbyde?
Alt muligt! Måske har du viden om et særligt emne, eller 
måske mangler du viden om et emne. Måske har du et 
lokale, som du ikke altid bruger – eller måske mangler du 
et lokale til en aktivitet? Det kan også være du mangler  
en elkedel, et foredrag, en udstilling i dine lokaler eller 
publikum til en generalprøve, eller mangler du måske et 
netværk? Mulighederne er mange!

Kan man deltage, hvis man evt. kun  
har noget at tilbyde eller omvendt?
Ja det kan man godt. Har du hverken noget at tilbyde  
eller efterspørge før du møder op til Børsen, hilser vi  
dig velkommen alligevel. Du vil helt sikkert få et udbytte 
med derfra, du ikke havde set komme.

Tilmelding
Tilmelding er nødvendigt. Sidste frist for tilmelding til 
dette års børs er onsdag den 21. september og gerne før.

Tilmelding skal ske via frivilligbors-ikast-brande.dk.  
Arrangementet er gratis for alle deltagere.

Mere information
Du kan læse mere på frivilligbors-ikast-brande.dk  
og du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til  
Frivilligcentret som træffes på telefon 2132 9409  
eller vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Det med småt
FrivilligBørsen er et byttemarked for frivillige ydelser  
og varer. Derfor må der ikke være penge involveret  
på FrivilligBørsen.
Arrangementet er inkl. middag.
Vi glæder os til at se dig!


