
Vil du gøre en forskel ? 
- som Frivillig i ALBO eller Humlehusene ? 

 

ALBO 

Rådhusdammen 1-3 

2620 Albertslund 

 

 

Humlehusene 

Humlehusene 7 

2620 Albertslund 
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I ALBO og Humlehusene har vi et stort ønske om at tilbyde alle beboere 

en aktiv hverdag med interessante tilbud og forskelligartede oplevelser. 

Som Frivillig kan du hjælpe med stort eller småt. Og du forpligter dig  

naturligvis ikke mere end du vil. Men vi kan love at du selv får nye  

oplevelser, møder nye mennesker, får nye venner - og er med til at gøre 

mennesker glade. 

Du får ikke løn i rede penge, men tager vi på ture eller er du med til store 

eller små arrangementer - er det uden udgift for dig. 

Vores dygtige plejepersonale tager sig af alle de faglige opgaver, så dét 

vil du ikke blive bedt om ! 

Der er mange hensyn der skal tages. Vi skal først og fremmest tage  

hensyn til alle beboere. Derfor får alle nye frivillige grundig information 

og undervisning. F.eks. om: tavshedspligt, demens og/eller andre emner 

som er relevante. 

På næste side kan du udfylde ’slippen’ og aflevere den - enten i ALBO 

eller i Humlehusene, så vil du i løbet af et stykke tid blive kontaktet med 

en invitation til den næste 

 

INFORMATIONSAFTEN 
 

Vi fortæller om hvad vi arbejder med lige nu - og hvordan. Du kan stille  

spørgsmål  - og vi kan udveksle idéer og finde ud af om der er mulighed  

for et fremtidigt samarbejde, og hvordan det skal gribes an. 

 

Vi glæder os til at møde dig 

Med venlig hilsen 

Per Sørensen 
Projektleder 



Ja tak. Jeg vil gerne inviteres til den næste Informationsaften. 

 

Navn: _____________________________________________ 

 

Adresse: ___________________________________________ 

 

Post-nr.: _____________  By: __________________________ 

 

Tlf.: ____________________  Mobil: ____________________ 

 

Email: _____________________________________________ 

 

Se mere om ALBO og Humlehusene på vores hjemmeside: 

www.plejebolig.albertslund.dk 



 

 

Slippen afleveres i 

ALBO 

Rådhusdammen 1-3 

2620 Albertslund 

eller 

Humlehusene 

Humlehusene 7 

2620 Albertslund 

 

Sammen kan vi få gode idéer til glæde for alle ! 


