
 

  

NABOSKAB 

 

NABOVENS TEKSTER TIL BESKEDER 

Jo bedre naboskab, jo bedre Nabohjælp. Og omvendt. For jo bedre vi kender hinanden, jo 

mere ønsker vi at hjælpe hinanden. Her har vi samlet tekster, som du kan bruge til at slå op 

i lokale facebookgrupper og som beskeder fra dig til dit nabolag i Nabohjælps app 



 

 
 

TEKSTER / NABOSKAB 

PORTRÆT AF EN NABO – FORTÆL LIDT OM 

DIG SELV 

Når vi kender hinanden, bliver vi bedre nabohjælpere. Og vi flytter 

sjældent til et område, hvor vi selv kan vælge vores naboer. Derfor 

synes jeg, det kunne være sjovt, hvis nogle af jer har lyst til at 

fortælle lidt om jer selv og jeres tilknytning til vores fælles nabolag. 

Bare i kommentarfeltet herunder. Hvor længe har du fx boet i 

nabolaget? 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

KENDER DU EN GOD HISTORIE OM VORES 

NABOLAG? 

Nogle af os har boet her længe, andre i kort tid. Uanset så synes de 

fleste, at det er sjovt at høre en god historie om det sted, vi har valgt 

som vores hjem. Kan du en lille anekdote, du vil dele? Er området 

her fx blevet brugt til noget spændende i gamle dage? 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

HVORFOR FLYTTEDE DU TIL NABOLAGET? 

Der er mange forskellige grunde til, at vi er endt her, hvor vi er. Lad 

os dele vores historier. Jeg selv flyttede hertil fordi min kones familie 

boede her, og vi havde brug for hjælp til børnene. Hvorfor flyttede du 

hertil?  

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

SÆT BILLEDE PÅ DIN HUSSTAND 

Bare et lille tip. Under indstillinger på appen kan du tilføje et billede til 

din husstands profil. Det kan fx være af selve huset eller af jer som 

bor i det. Det er lidt hyggeligere, når vi har billeder på hinanden. Gå 

ind under indstillinger, klik på din adresse nederst og så er du, hvor 

du skal være. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

HVEM HER I NABOLAGET HAR OPLEVET AT HAVE INDBRUD? 

Der er stor forskel på, hvor længe vi hver især har boet her i nabolaget. Og alene af den grund er 

der måske også forskel på, hvem der har været så uheldig at have indbrud. Lad os dele med 

hinanden hvornår vi evt. har haft indbrud – bare for overblikkets skyld. Skriv i kommentarfeltet 

herunder. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

HVORDAN ER INTERESSEN FOR AT SAMLES OVER EN KOP TE? 

Jeg vil gerne stå i spidsen for et festudvalg, som vil være med til at stable en sammenkomst på 

benene. Bare helt uformelt og nede på jorden, hvor vi drikker et glas eller en kop kaffe og hilser på 

hinanden. Måske arrangerer sækkeløb for børn og friske sjæle. Hvem vil være med til at arrangere? 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn) 

INVITER DE NÆRMESTE NABOER PÅ ÆBLESKIVER 

Vi har så travlt i hverdagen, og pludselig er årene gået. Måske kunne du være den, der inviterede de 

nærmeste 10 nabofamilier på æbleskiver i år? Eller kaffe i haven? Smid en seddel i postkassen hos 

dem, du vil invitere. Jeg lover, at det bliver en succes. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

EN GENNEMSNITSNABO KENDER NAVNENE PÅ 18 NABOER 

Prøv engang at tælle – kender du flere eller færre af dine naboers navne? Ikke bare de nærmeste 

men også dem længere nede af vejen eller på nabovejene. Skriv hvor mange i kommentarfeltet 

nedenunder og lad os se, hvem der kender flest. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

SKAL VI LAVE EN LILLE HILSEKAMPAGNE?  

Når der har været indbrud, er der stor sandsynlighed for, at tyvene stadig er i området og leder efter 

attraktive gerningssteder. Jeg sørger derfor altid for at hilse venligt på alle jeg møder – også dig, 

men det er bare for naboskabets skyld :) Jeg spørger også gerne ind til dem jeg ikke kender, hvad 

jeg kan hjælpe dem med.  

Vil du være med i en lille hilsekampagne? 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

 



 

 
 

 

SKRIV MED PÅ VORES HELT EGEN NABOSANG 

Melodi: Jeg ved en lærkerede… 

Jeg ved du er min nabo 
Jeg kender dig så godt 
Men vi er også flere  
som vi bør kende mere  
 

Jeg er ikke den store poet, kan du nok se       Måske er du? Skriv dit vers til vores helt egen, lokale 

nabosang. Alle vers er velkomne og du behøver ikke at være poet. Så samler jeg det hele i en lang 

sang, som vi kan mødes og synge en sommeraften. Skriv dit vers i kommentarfeltet herunder. 

Mange hilsner din Naboven (navn)  

DEL EN GOD OPSKRIFT – JEG SAMLER IND TIL VORES HELT 

EGEN KOGEBOG 

Hvad er din yndlingsopskrift? På småkager, frikadeller, brød, suppe eller noget helt andet. Skriv den 

i kommentarfeltet herunder. Så samler jeg det hele sammen i vores helt egen, lokale kogebog.   

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

HEJ! 

Det simple men magiske ord skaber både gode naboer og skræmmer tyven væk. Skulle vi prøve 

engang? Jeg starter: Hej, jeg hedder XX og bor XX nr. XX. Jeg er din Naboven, og jeg håber, du vil 

hilse på mig, næste gang du møder mig. 

Mange hilsner din Naboven (xxnavn)  

 


