
Om ”Hjælpen er nær”  
 
Tovholder for projektet er Ældre Sagen og  
FrivilligVest.  
 
Kontaktpersonerne i Ringkøbing, Hvide Sande, Videbæk, 
Skjern og Tarm skal sørge for fordeling af opgaverne  
mellem de frivillige.  
 
Den enkelte frivillige planlægger selv sin ”rute”.  
 
Baggrunden for projektet er en henvendelse fra  
hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern kommune.  
 
Formålet med projektet er at lette hverdagen for den  
enkelte borger, som ikke er i stand til selv at pumpe  
kørestol, skifte el-pærer, sy en knap i, flytte havemøbler 
rundt eller lignende. Opgaver, som hjemmeplejen ikke 
kan udføre.  
 
Tilbuddet gælder alle folkepensionister og førtidspensioni-
ster i Ringkøbing-Skjern kommune.  
 
Partnere i projektet er:  
Ældre Sagen i Ringkøbing-Skjern Kommune  
FrivilligVest 
Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faglig drift og udvikling, Sundhed og Omsorg, januar 2018 
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Ring og bed om et  par hjælpende hænder 
fra 

Hjælpen er nær 

Er du svagsynet? 
Har du svært ved at bukke dig? 

Taber du let balancen? 
Mangler du kræfter til de små gør-det-selv opga-
ver, som du eller din ægtefælle tidligere har kun-

net klare? 

Opgiv ikke: 
 

Hjælpen er nær 

http://www.sxc.hu/photo/browse.phtml?f=download&id=324936


Tilbuddet om et par hjælpende hænder gælder kun 
mindre opgaver, som kan klares på ca. en time.  
 
Vi udfører ikke arbejdsopgaver som hører under 
hjemmehjælpsordningen eller kræver autoriserede 
håndværkere.  
Flytninger, rengøring, havearbejde, maling,  
tapetsering, vinduespudsning og fernisering, er  
heller ikke noget vi påtager os.  
 
Hjælpen koster 20 kr. Ved indkøb af reservedele og 
lignende, må du selv afholde udgiften. Det samme 
gælder udgifter i forbindelse med følgeskab.  
 
Bemærk: Vi påtager os ikke erstatningsansvar/  
reparationsgaranti.  

 Samle eller flytte et møbel 
 Hænge et maleri op eller flytte det 
 Nedtage eller ophænge gardiner 
 Skifte et defekt ringklokke, en elpære, 

en brandalarm eller en sikring 
 Reparere dryppende vandhaner 
 Følgeskab til lægebesøg, indkøb e. lign. 
 Få pumpet en kørestol 

Eksempler på små opgaver: Sådan får du hjælp  
 
 
1. Du ringer til den lokale tovholder.  

Eller får én til det: 
 
Videbæk:  Karl Thorsen: 9738 1548 
   Alfred Lauridsen: 2252 5216 
Skjern:   Keld Madsen: 2262 9034  
Tarm:           Leif Mølgaard: 2067 8758  
Ringkøbing: Jan Lærke: 9732 2603 /  
                    3031 3780 
Hvide Sande: Thom Møller: 2989 7248 
 

2. Du opgiver navn, adresse og tlf.nr. samt oplyser 
hvilken slags hjælp du har brug for.  
Den lokale tovholder sørger for at viderebringe  
oplysningerne til én af de frivillige hjælpere.  
 

3. Den frivillige hjælper vil herefter snarest ringe 
dig op og aftale tid for et servicebesøg. 
Han / hun vil også stille dig relevante spørgsmål 
vedrørende behov for værktøj samt indkøb af  
eventuelle reservedele m.m.  
 

4. Herefter vil den frivillige hjælper møde op på 
den aftalte adresse og aftalte klokkeslæt.  
 

5. Du betaler den frivillige hjælper et gebyr på  
20 kr.  
Samtidig betaler du for eventuelle indkøb af  
reservedele eller kørsel i forbindelse med  
følgeskab.  
Den Frivillige skal altid forvise bon eller regning. 

 


