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Frivillig Fredag erobrer biblioteket 
 

Fredag 27. september fejres den landsdækkende Frivillig Fredag med et brag i Hillerød: Hillerød 

Bibliotek kommer mellem kl. 15.30 og 18.00 til at summe af det frivillige engagement i og omkring 

byen i form af bl.a. en foreningsbasar med over 30 lokale foreninger og en koncert med 10 

sangskriveres fortolkninger af 10 foreningers fortællinger i projektet ’Engagement på noder’.  

 

På foreningsbasaren kan man gå på opdagelse i et sammensurium af indtryk fra foreningslivet. Her 

præsenterer foreningerne sig selv på en anderledes måde, der nemt kan kræve publikums aktive 

medvirken. Man kan lære at skrive sit navn med blindskrift, besøge en hjertecafé, hvor der gives gode 

råd om sundhed, bidrage til SIND-husets store fællesmaleri, lære at sige noget på fx farsi, hækle 

sammen med Nørklerne fra Røde Kors og meget mere.  

 

Undervejs vil et spændende program fra scenen sætte fokus på frivilligheden på forskellige måder. De 

10 sangskrivere i ’Engagement på noder’ har haft en måned til at skrive sangene, der alle ligger på 

frivilligcentrets hjemmeside. Teksterne behandler forskellige eksistentielle temaer og beskriver de 

møder mellem mennesker, som foreningerne er præget af. Centralt i teksterne står fællesskab og 

livskraft midt i udfordrende omstændigheder.  

 

På Kulturnatten i fredags kunne man på generalprøven på ’Engagement på noder’ opleve et pakket 

frivilligcenter fyldt med intensitet, da sangskriverne delte deres nyskrevne sange om ti sociale 

foreninger for første gang. På bibliotekets scene vil sangene blive for anden gang blive spillet 

offentligt. 

 

”Med ’Engagement på noder’ har vi ønsket at få nogle af de historier frem, som det sociale 

foreningsliv i byen er fyldt med,” fortæller centerleder i frivilligcentret Anette Nielsen. ”Musik kan 

bevæge og pege på de følelser og erfaringer, som vi mennesker har tilfælles uanset livssituation. Den 

kan også formidle livet omkring en forening på en sjov og anderledes måde, så man bliver nysgerrig og 

får indblik i en verden, man ikke kendte til. Samtidig er det vores indtryk, at både sangskrivere og 

foreninger har ladet sig udfordre og inspirere af spørgsmål og tanker, de ikke før har skullet forholde 

sig til.” 

 

Ved arrangementet på biblioteket vil borgmester Kirsten Jensen overrække af årets frivilligpris til en 

lokal ildsjæl ved, og et par lokale politikere vil berette om mødet med en lokal forening i en dags 

’Frivillig Fredag’-praktik. 23 politikere og embedsmænd har i uge 39 været ude i foreningerne for at 

skabe et øget samarbejde og få et bedre kendskab til hinanden.  

 

Frivillig Fredag-arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, 

Klaverfabrikken og Hillerød Bibliotek. 
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