
Frivillig på Fyns Internat, Dyrenes Beskyttelse 

”Intro aften for frivillige”.  

På intro aften får du et godt indblik i, hvad det vil sige at være frivillig hos os. Her kan 

du, helt uforpligtende, melde dig til og møde op, og blive meget klogere. Og få svar 

på dine spørgsmål. Efter mødet kan du tage stilling til om du fortsat har ønske om at 

være frivillig. Du får på mødets afslutning at vide hvordan du kan ansøge. Vi tage ikke 

frivillige ind som ikke har deltaget i vores intro aften. Intro aften afholdes efter behov, 

som regel 3-4 gange årligt. 

Vores frivillige findes i alderen fra 15 til 70 år, og vi elsker dem! 

Er du under 15 år, så følges du med et voksent familiemedlem, som også er frivillig 

Som frivillig hjælper man minimum 2 timer om ugen i tidsrummet mellem 8 og 21. Vi 

har en online kalender, hvor den frivillige selv booker ind. Man kan booke ind alle 

ugens dage, også lørdage og søndage. Vi er her, altid, for dyrene! 

Du brænder for at være sammen med dyrene og vil gerne gøre en forskel 

Vær obs. på at der ikke er offentlig transport til internatet. Du skal altså enten have 

bil, cykel eller knallert 

Undervisning 

Vi tilbyder flere gange om året undervisning af vores frivillige. Det annonceres på 

vores lukkede facebook gruppe for frivillige, hvor man også kan melde til. Det er 

vigtigt for os at man omgås vores dyr korrekt, så de får en god oplevelse og succes. 

Man tilknyttes denne facebook gruppe, hvis man bliver tilknyttet som frivillig. 

Frivillig på Fyns Internat 

Vores frivillige er ”cremen” for dyrene. Det er ekstra omsorg og aktivering. Dyrene er 

små familiedyr som kat, hund, marsvin, kaniner, fugle og ind i mellem andre som 

chinchilla, ørkenrotter, skægagamer osv. De har alle brug for ekstra omsorg mens de 

har ophold hos os. Men som frivillig er der også mange andre opgaver man kan 

hjælpe med. Rengøring, byggeprojekter, de grønne områder og hjælp til diverse 

arrangementer 

Tilmelding til Intro Aften 4. april kl. 18.30 

Send en mail til frivilligfyn@dyrenesbeskyttelse.dk med navn og telefonnummer 

Der er begrænset antal pladser 
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