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Hjælp lokalt 
Nu kan du finde lokale frivilligjob i hele Hillerød Kommune i portalen ”Hjælp lokalt”, hvor lokale 
foreninger og institutioner søger frivillige til aktiviteter, opgaver og events.  
 
I Hillerød Kommune er vi så heldige at have et rigt og aktivt foreningsliv med mange foreninger inden for 
såvel kultur og idræt som det sociale område. Fælles for foreningerne er, at de i vid udstrækning fungerer, 
fordi der er mennesker, der uge efter uge og år efter år har tid og lyst til at deltage som frivillige i alt lige fra 
afviklingen af koncerter til fodboldtræning, demenscafeer, bestyrelsesmøder og mange andre aktiviteter.  
 
For at hjælpe til at bevare det aktive foreningsliv med alle de mange frivillige, har Frivilligcenter Hillerød i 
samarbejde med Hillerød Kommune og Frivilligjob.dk oprettet portalen ”Hjælp lokalt”. Her kan du finde 
lokale frivilligjobs, som er opslået af lokale foreninger, der har brug for flere hænder – og samtidig få 
glæden af positivt samvær og gode oplevelser med andre mennesker.  
 
Alle kan hjælpe til - det kan være et par timer til et enkelt event eller mere permanent i en bestyrelse, som 
motions- eller besøgsven, som leder af en trivselsgruppe eller vært for en gågruppe. Portalen findes på 
frivilligcenter-hillerod.dk/hjælplokalt, og den opdateres løbende med nye frivilligjob. 
 
Hvis du ikke finder noget, der tiltaler dig i portalen, er du velkommen til at kontakte Frivilligcenter Hillerød, 
der gerne hjælper dig med afklaring af dine muligheder og kontakt til lokale foreninger.  
 
Hjælp lokalt blev lanceret under corona-nedlukningen gennem en onlinekampagne, som frivilligcentret med 
støtte fra Velliv Foreningen gennemførte sammen med lokale foreninger for at formidle portalens 
muligheder og samtidig give inspiration og håb til de foreninger og frivillige, der var ramt af nedlukningen.  
 
 
 
BILLEDTESKT: Introduktion til Mødrehjælpens arbejde i forbindelse med Frivilligcentrets sociale 
byvandring i august 2019.  
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3400 Hillerød 
T: +45 48 24 19 07 
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