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Medarbejdere fra Biogen hjælper lokale foreninger   
 

Omkring 50 medarbejdere fra Hillerød-virksomheden Biogen skifter for en dag deres daglige arbejde 
ud med samvær med og virke i en lokal social forening i Hillerød. De vil fredag 23. september give fem 
foreninger en hjælpende hånd i forbindelse med Biogens årlige ”Care Deeply Volunteer Day”, hvor 
virksomheden viser et lokalt socialt engagement. 
 
I Røde Kors Genbrugsbutik indgår medarbejderne i den daglige drift og deltager i en grundigere 
rengøring, pudser vinduer og sorterer tøj samt giver gode ideer til butikkens indretning og udstillinger. 
De får desuden frie hænder til at dekorere vinduerne. 
 
Medarbejdere fungerer som piloter, når Dansk Blindesamfund tager på gå-, cykel- og sejltur, hvor der 
bliver trampet i tandempedalerne og sunget om bord på færgen i Slotssøen. 
 
SIND-Hillerød/Allerød Lokalafdeling får hjælp til at forskønne SIND-hus på Milnersvej, hvor Biogen-
medarbejderne vil male blandt andet loft og vægge i gangarealets krinkelkroge samt montere nye 
lamper. 
 
Plejecenter Skovhuset arrangerer i samarbejde med Røde Kors Hillerøds ”Den rullende kiosk” ture på 
cykelrickshaw, gåture på hjertestien i skoven. Derudover vil aktiviteterne kunne bestå i at hjælpe med 
at luge højbede og have samt læse højt for beboerne. 
 
Hos Hillerød Kvindekrisecenter skal medarbejdere fra Biogen forskønne udearealerne ved at ordne 
bede, oliere havemøbler og rydde op. Indendørs bliver opgaverne at omplante blomster, male og 
rydde op.  
 
Frivilligcenter Hillerød har samlet en række lokale aktører, som har budt ind med opgaver, mens 
medarbejderne på Biogen har sagt ja til at bruge en arbejdsdag i en god sags tjeneste.  
 
Care Deeply Volunteer Day gennemføres i år for fjerde år i træk i Hillerød. Tidligere faldt 
arrangementet sammen med Frivillig Fredag den sidste fredag i september. I år et det rykket en uge 
frem, så det afvikles mellem kl. 9 og 15 samme dag som Kulturnatten. 
  
For yderligere information kontakt Birgitte Thygesen, direktør Biogen, tlf: 20858826 / 
birgitte.thygesen@biogen.com eller Anette Nielsen, centerleder tlf. 48241907 / info@frivilligcenter-
hillerod.dk  
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