
Vil DU hjælpe eller have hjælp?
Ved at viser hinanden omsorg og hjælp, 
kan vi gøre Thorsø til et bedre sted at 
leve. Ja det er det Elsk Thorsø handler om. 
Vi havde også en sådan uge i 2018. Og nu 
vil vi prøve igen, i en uge hvor vi vil gøre en 
indsats for hinanden. 
Vi tager udgangspunkt i de tre værdier; 
venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed. 
Som mennesker har vi brug for hinanden, 
alle har værdi. Nogen har overskud til at 
hjælpe andre og nogle hjem har brug for 
en hjælpende hånd. Vi vil øve os i at hjælpe 
hinanden, så livet bliver bare lidt lettere. 
Vi vil samle mennesker der har lyst til at 
være med til at vise venlighed og hjælp-
somhed mod andre her i Thorsø.

Hvad vil vi gøre?
Hjælpen kan fx være: Udendørs opryd-
ning, havearbejde, skifte en pære, compu-
terhjælp, vinduespudsning, hænge et bil-
lede op, små reparationer osv. Vi har bare 
brug for at vide hvad du der vil hjælpe kan 
hjælpe med. 

Hvornår sker der noget?
Vi har brug for hænder der vil hjælpe. Alle 
der vil bruge nogle timer i løbet af ugen 
fra 21. til 26. oktober kan være med. Vi 
vil normalt følges ad to og to. Der skal ikke 
laves opgaver som er i konkurrence med 
professionelle. Vi skal bare gøre det der 
lige nu mangles en mulighed for selv at få 
gjort i det enkelte hjem.

Elsk Thorsø 

Er du et hjem der har brug for en hjælper?
Har du brug for hjælp, kommer vi og giver 
en hjælpende hånd, til nogle af de opga-
ver vi kan tilbyde. Fortæl os hvad der er 
brug for og du vil høre nærmere om tids-
punkt osv. 
Kontakt os og vi stiller dig et par spørgs-
mål om opgaven.

Kontakt 
Kirkekontoret Kirkegade 23 tirsdag eller 
torsdag, 8687 1414. eller Erik Bertelsen 
7175 2333 e.bertelsen@mail.tele.dk

Den 21. til 26. oktober


