
 

         

 

 
 
 

 
 
 

 

Frivilligcenter Hillerød fejrede 10 års jubilæum med quiz og fællessang 

 
Støberihallen blev torsdag aften den 23. marts fyldt af livlig snak, god mad og jazzede guitar-
toner, da Frivilligcenter Hillerød efter deres årlige generalforsamling fejrede 10 års jubilæum. 
 
80 engagerede repræsentanter fra de godt 100 medlemsforeninger var mødt frem for at fejre sig selv 
og hinanden. Der har nemlig været rigtig mange fantastiske mennesker, som hver på deres måde, har 
præget frivilligcentret og aktiviteterne i huset de forløbne 10 år, som centerleder Anette Nielsen 
nævnte i sin velkomsttale. 
 
Gæsterne blev budt på buffet under musikledsagelse af jazzede evergreens fra Aggerbæk/Jepsen. Et 
par erfarne ”Hillerød Riddere” og en gruppe unge internationale udvekslingsstuderende fra Rotary 
sørgede for, at der var mad og drikkelse på bordene – og særlig vigtigt: at opvasken blev taget 
efterfølgende. 
 
Aggerbæk//Jepsen fik stemningen et par ekstra grader i vejret, da de sang og spillede op til 
fællessang. 
 
”Man kan ikke hænge med hovedet, når man synger – og man føler også, man er med i et større 
fællesskab,” sagde en af deltagerne.  
 
Det, man var fælles om denne aften, var glæden over, at det frivillige sociale arbejde med 
Frivilligcenter Hillerød som omdrejningspunkt og ramme har gjort en forskel i Hillerød. For børn, 
sårbare, flygtninge, unge som ældre. Nye trivselsgrupper, motionsgrupper og interessefællesskaber er 
opstået i mødet mellem foreninger, brugere, frivillige, øvrige samarbejdspartnere og frivilligcentrets 
medarbejdere. 
 
Nogle af de forgange 10 års events og sjove historier blev bragt i erindring gennem en quiz efter 
spisningen. 
 
Ved generalforsamlingen forud for jubilæumsfesten blev Peter Andersen, Naturfredningsforeningen, og 
Jørgen Nielsen, HSI, genvalgt til bestyrelsen. Leyla Lavrsen fra Hillerød kvindekrisecenter blev valgt 
som suppleant. Udover de genvalgte bestyrelsesmedlemmer består Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse 
af Lene Holmsgaard, Røde Kors og Hanne Hou, Mødrehjælpen Hillerød. 
 
Et Års- og jubilæumsskrift for 2016 og formandens beretning kan ses på frivilligcenter-hillerod.dk i 
løbet af den kommende uge. 
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