
 

         

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Hvem skal have årets frivilligpris 2015?  
Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have Frivilligprisen 2015 i Hillerød. Prisen hylder det frivillige 
sociale virke – en eller flere ildsjæle kan modtage prisen. Så kender du en person, gruppe eller forening der i 
årets løb – eller gennem flere år, har vist et særligt engagement og har medvirket til at mobilisere andre 
medborgere for en sag, der gavner andre et sted i Hillerød, så opfordres du hermed til at indstille kandidaten til 
prisen.  
 
Der er rigtig mange mennesker og grupper som fortjener en frivilligpris i Hillerød Kommune, udtaler centerleder 
for Frivilligcenter Hillerød, Anette Nielsen. Jeg tror ikke, at alle de mennesker som er engageret og som gør en 
forskel for andre tænker på, at det er noget helt særligt de gør eller forventer en pris. De gør det fordi det giver 
mening og ikke kan lade være. Derfor er det fine ved frivilligprisen, at vi én gang om året, overrasker og giver en 
særlig anerkendelse til en gruppe eller person, som giver tid, ressourcer og energi på at hjælpe eller understøtte 
andre mennesker. Det er samtidig forbilledligt og inspirerende for dem der endnu ikke har engageret sig lokalt. 
Så vores håb med dette lille opråb er, at flere medlemmer og brugere af de lokale foreninger går til tastaturet 
og får sendt en indstilling på en relevant kandidat.  
 
Frivilligprisen bliver uddelt på Frivillig Fredag den 25. september i Støberihallen af borgmester Dorte Meldgaard. 
Den består af en gave og et kontant beløb. Prisen er stiftet af Fritids- og Kulturudvalget i Hillerød Kommune, der 
med prisen ønsker at påskønne den store indsats der hver dag gøres rundt om i kommunen for børn, unge, 
voksne og ældre.  
 
Når fristen for indstillinger udløber, vil Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse gennemgå forslagene og derefter 
anbefale en kandidat til Kultur- og Fritidsudvalget, der endeligt godkender indstillingen. 
 
Yderligere oplysninger fås hos formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Peder Bisgaard, tlf. 4826 9643. 
Retningslinjerne for tildeling af prisen og skemaer til at indstille kandidater kan hentes på frivilligcentrets og 
kommunens hjemmesider. Sidste frist er mandag 10. august 2015 kl. 12. 
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