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Hvad er frivilligheden værd? 
Hvordan man viser værdien af fællesskabet og det frivillige arbejde er temaet, når Frivilligcenter 

Hillerød for sjette år i træk tager initiativ til en fælles fejring af Frivillig Fredag. 

 

Albert Einstein sagde engang, at ”ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles”. I den 

sidstnævnte kategori findes frivillighed og frivilligt arbejde, som det er svært at sætte en målbar værdi på 

 

Det betyder dog ikke, at der ikke kan arbejdes med, hvordan man viser værdien af fællesskaberne og det 

frivillige engagement – for der er jo rigeligt at vise. Programmet for Frivillig Fredag, der holdes den 29. 

september kl. 15-18 i Støberihallen, Nordstensvej 1, Hillerød, giver deltagerne konkrete bud på og 

inspiration til, hvordan de selv kan indfange og vise værdien af foreningernes virke.  

 

Film, billeder og oplæg 

I ugerne op til Frivillig Fredag har repræsentanter fra lokale foreninger arbejdet med film og billeder til at 

fortælle om og vise værdien af deres arbejde og virke – på det personlige plan eller for samfundet. Det har 

resulteret i nogle andre billeder, end dem, der traditionelt tages i foreningsregi, samt små film produceret på 

mobiltelefon. Både film og billeder kan ses på Frivillig Fredag.  

 

Hvordan kan foreningerne blive bedre til at fortælle medrivende om deres arbejde til omverdenen og derved 

ændre det faktum, at selvom (næsten) alle er enige om, at frivilligt arbejde er godt, så er det alligevel utroligt 

svært at få midler og støtte. Det vil Lars AP, stifter af foreningen Fucking Flink, holde oplæg om med stof til 

eftertanke og spændende debat.  

 

FrivilligSocialprisen 2017 

På Frivillig Fredag afsløres det også, hvem der skal have dette års FrivilligSocialpris, der overrækkes af 

borgmester Dorte Meldgaard til en lokal ildsjæl eller forening, som gennem sit virke og engagement har 

gjort sig særligt bemærket på det frivillige sociale område i Hillerød.  

 

Frivilligcenter Hillerød håber at se så mange frivillige, foreningsaktive, foreningsmedlemmer såvel som 

repræsentanter for kommune og byråd til Frivillig Fredag.  

 

Tilmelding sendes til epost@frivilligcenter-hillerod.dk med angivelse af navn(e) og mailadresser på alle 

deltagere samt oplysning om, hvorfra man kommer (hvilken forening/institution/afdeling i kommunen).   

 

Frivillig Fredag er den årlige, nationale fejring af det frivillige engagement og virke. I Hillerød arrangeres 

Frivillig Fredag af Frivilligcenter Hillerød og frivilligcentrets 110 medlemsforeninger i samarbejde med 

Hillerød Kommune. Tuborgfondet har i år støttet arrangementet med 29.000 kr.  
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