
 

         

Pressemeddelelse: Infomøde om frivilligt arbejde 

 
 

 

 

Alle vil elske dig – til gengæld får du ingen løn 
 

Frivilligcenter Hillerød holder onsdag 30. oktober kl. 19.00-21.00 infomøde om at engagere sig i 

frivilligt arbejde i Hillerød og omegn.  Mange hillerødborgere ønsker at blive frivillige, men ved ikke, 

hvor de kan få et overblik over mulighederne. Det er altid muligt at få en snak med frivilligcentret – 

men på infomødet får man et mere overordnet indblik i frivilligt engagement. 

 

Nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret, er blandt andet: Hvorfor vælger mange at blive frivillig? 

Hvor kan man engagere sig? Hvilke regler gælder for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere? Og 

hvilke spørgsmål er det godt at overveje på forhånd, fx i forhold til forventninger, tidsramme, 

motivation og fællesskab med andre frivillige? 

 

Ud over oplæg fra frivilligcentret vil deltagerne få inspiration fra frivillige, der er engageret i en række 

lokale foreninger og initiativer, som vil dele personlige erfaringer fra deres eget lokale engagement. 

 

På infomødet præsenteres den store bredde i måder, frivillige er engageret på i Danmark. Også i 

Hillerød er mulighederne mange. Som frivillig kan man for eksempel bidrage til at skabe fællesskaber, 

passe en genbrugsbutik, dyrke idræt med mennesker, der har svært ved at få rørt sig, lede 

indsamlinger og kampagner eller arbejde med PR, IT eller bestyrelsesarbejde. Frivilligcentret ligger 

inde med frivilligjobs fra mange forskellige foreninger og kan give sparring i forhold til at finde frem til 

det mest oplagte sammenhæng. 

 

Motiverne til at blive frivillig er mangfoldige. Nogle frivillige er arbejdssøgende, der gerne vil bruge 

deres kompetencer, andre er gået på pension og ønsker at engagere sig lokalt. Folk i arbejde kan have 

lyst til at gøre en forskel i deres fritid, mens unge og studerende typisk gerne vil prøve kræfter med 

nye opgaver og opnå erfaringer, de kan skrive på deres cv. Også det er et oplagt spørgsmål at 

overveje: Hvad skal der til, for at jeg trives med et frivilligt engagement? Hvad vil jeg gerne have ud af 

det? 

 

Frivilligcentret gennemførte i april et lignende infomøde, hvor omkring 20 personer mødte op og 

hentede inspiration til at gå ind i frivilligt arbejde. 

 

Tilmelding til infomødet kan ske til epost@frivilligcenter-hillerod.dk senest 29. oktober eller tlf. 4824 

1907 

Alle interesserede er velkomne. Vi byder på te, kaffe og lidt sødt til ganen. 

Sted: Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c. 
 

Billedtekst: Frivilligcenter Hillerød gennemførte i april et infomøde, hvor omkring 20 personer mødte 

frem. 
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