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Tag Del i Hillerød på Frivillig Fredag 
Traditionen tro markerer Frivilligcenter Hillerød den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag den sidste fredag i 
september, og lige så tro over for traditionen bliver dagen anderledes, end den plejer. Fredag 30. september kl. 
15-18 i Støberihallen, Nordstensvej 1, lanceres en online platform og metode med navnet Tag Del i Hillerød – 
som fremover sættes op under tagdel.dk. Med udgangspunkt i to aktuelle og lokale udfordringer, som 
præsenteres på dagen, skal deltagerne i små grupper på hver fire til seks personer på kort tid komme med 
forslag, løsninger og inspiration til stillerne af udfordringerne. Vi kan her afsløre at temaerne berører 
hjemløshed og seniorers engagement i foreninger og fællesskaber i Hillerød. 
 
De to initiativtagere til platformen Tag Del indleder med en præsentation til platformen og hvordan den kan 
bruges af både borgere, kommune, virksomheder og borgere generelt i Hillerød.  
 
Ideen er, at når deltagerne lægger deres forslag ind på platformen Tag Del i Hillerød, kan vi alle fremover 
forholde os til hinandens udfordringer, sparre, bygge videre og involvere endnu flere medborgere i lokale 
udfordringer og ideer. På en lettilgængelig måde kan vi dele viden, erfaringer og inspiration i en sammenhæng, 
der har fokus på handling og løsning af udfordringer i fællesskab og på tværs. 
 
På den digitale platform kan borgere, foreninger, offentlige institutioner og virksomheder oprette en profil og 
dermed dele udfordringer og løsninger. 
 
Vi håber at rigtig mange hillerødborgere har lyst til at lege med på fredag. Antallet af deltagere er begrænset til 
100, så det er nødvendigt at tilmelde sig. Det sker ved at sende en mail til: epost@frivilligcenter-hillerod.dk, 
med oplysninger om navn(e), mailadresse og evt. hvorfra man kommer (forening/institution/virksomhed/enhed 
i kommunen).  
 
Frivillig Fredag afsluttes med en reception, hvor borgmester Dorte Meldgaard overrækker Frivilligprisen 2016 til 
en lokal ildsjæl, som gennem sit virke og engagement i Hillerød har gjort sig særlig bemærket på det frivillige 
sociale område.  
 
Frivillig Fredag er den årlige fejring af det frivillige engagement og virke lokalt og landet over. Frivilligcenter 
Hillerød står sammen med 120 medlemsforeninger bag arrangementet i et samarbejde med Hillerød Kommune. 

 
Billedtekster: 
Frivilligbørsen: Frivillig Fredag 2015 blev også holdt i Støberihallen. På Frivilligbørsen aftalte 
foreningerne, hvordan de kunne udveksle støtte hinanden i form af fællesarrangementer, udlån af 
materialer og meget mere. 
 
Frivilligprisen:  Borgmester Dorte Meldgaard overrakte sidste år Frivilligprisen til Klub Vest. 

 
Frivilligcenter Hillerød 

Fredensvej 12 C 
3400 Hillerød 

T: +45 48 24 19 07 
M: info@frivilligcenter-hillerod.dk 

www.frivilligcenter-hillerod.dk 


