
 

  

FERIEHJÆLP 

 

NABOVENS TEKSTER TIL BESKEDER 

Når vores bolig er alene hjemme, gælder det om at snyde tyven til at tro, at der skam er 

nogen hjemme. Her har vi samlet tekster, som du kan bruge til at slå op i lokale 

Facebookgrupper og som beskeder i Nabohjælps app for at inspirere dine naboer til at 

huske aftaler om feriehjælp.  

 



 

 
 

TEKSTER / FERIEHJÆLP 

BRUGER DU FERIEHJÆLP PÅ APPEN? 

I Nabohjælps app kan du invitere udvalgte naboer ind i dit netværk af 

feriehjælpere og få påmindelser med gode råd, mens naboerne er på 

ferie.  

Jeg kunne godt tænke mig at høre, om det er en funktion, du bruger?  

Skriv en kommentar herunder og fortæl hvordan, du synes, det 

virker.  
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ER FERIEHJÆLP NU OGSÅ SIKKER NOK? 

Det spørgsmål får jeg ind imellem, og det kunne jo være, at du også 

sad med det.  

Dine feriehjælpere er en del af dit eget lukkede netværk i appen, som 

ingen udefra har adgang til. Det er kun de naboer, du selv har 

accepteret som feriehjælpere, der kan se dine ferier. Fordi du selv 

bestemmer, hvem du inviterer eller accepterer som feriehjælpere, 

ved du, at det er mennesker, du kan stole på. 

Skriv til mig, hvis jeg skal vise dig, hvordan du opretter et netværk af 

feriehjælpere. 
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HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL 

FERIEHJÆLP? 

Jeg er ikke feriehjælper med alle i vores nabolag, og det er heller 

ikke meningen. Men jeg vil rigtig gerne bidrage, hvis du har brug for 

hjælp til at invitere andre naboer ind i dit netværk af feriehjælpere.  

Send mig en besked, så kigger vi på det sammen.  
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HVEM VIL DU SENDE EN TAK? 

Har du fået god feriehjælp fra en nabo her i den senere tid? Så husk 

at smide en tak til vedkommende. Måske her i kommentarfeltet? 
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SÅDAN 

GØR DU 
 

1) Vælg, markér og 

kopier en af 

teksterne til venstre 

 

 

2) Ret teksten til, så 

den passer med 

noget, du ville sige 

og sæt dig selv på 

som afsender   

 

 

3) Indsæt teksten i 

appen i en besked 

eller i jeres lokale 

facebook-gruppe 

 

 

4) Tilføj evt. billede 

eller video til din 

besked 

 

 

 

 



 

 
 

 

NU BLIVER DET MØRKT. HUSK AT GØRE KLAR TIL 

FERIEHJÆLP 

De fleste indbrud sker i de mørke måneder. Her kan tyven nemmere gemme sig. Vi kan forberede os 

ved at få oprettet et netværk af feriehjælpere. Gerne 3-4 naboer, som hjælper hinanden med at 

holde øje, når nogen er væk hjemmefra. Det er guld værd for både naboskab og tryghed. 

Skriv i kommentarfeltet herunder, hvis du har brug for assistance til at opbygge dit netværk på 

appen. Eller gå ind i appen og invitér de naboer, du ønsker som hjælpere. 
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SÆSON FOR FERIEHJÆLP 

Det giver mening at aftale feriehjælp, så snart man er ude af huset mere end en dag. Og det kan jo 

være hele året. De største sæsoner er dog skolernes ferier. 

• Juleferie 

• Vinterferie 

• Påskeferie 

• Bededagsferie 

• Sommerferie 

• Efterårsferie  

Så bare lige en reminder om, at feriehjælp er noget, der foregår hele året og ikke kun i 

sommerferien. 
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HVAD ER DIT BEDSTE TIP, NÅR HUSET ER ALENE HJEMME? 

Vi har måske alle sammen vores små tricks til, hvordan vores bolig signalerer, at der er nogen 

hjemme, selvom vi er væk. Et af mine tricks er at lægge ’Mogens’ til at sove på sofaen foran et tændt 

fjernsyn. Mogens er bare en stak puder og en dyne. Jeg ligger der så tit selv, så en tyv vil ikke kunne 

se, om det er mig eller ’Mogens’.  

Hvad er dit trick? 

Få flere gode råd på www.nabohjaelp.dk/i-ferien 
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