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Frivilligcentret slår dørene op til dansk-ukrainsk kulturmøde og kreative fællesskaber  
Kom og mød vores nye ukrainske medborgere, der bidrager aktivt til Kulturnatten i Frivilligcentret.  Der 
bydes på ukrainske specialiteter, musikalske indslag og personlige møder med nogle af de ca. 220 ukrainere, 
der er kommet til Hillerød, siden krigen brød ud. Og så er Værkstedet åbent. 
Frivilligcenter Hillerød har generelt et stærkt fokus på at hjælpe mennesker ind i Hillerøds fællesskaber. Og 
bidrager også til at sætte nye fællesskaber i gang. Et af disse fællesskaber er Familiecafeen, der med sine 
fortrinsvis ukrainske gæster og frivillige værter, inviterer indenfor på Kulturnatten den 9. september kl. 17-
21 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C.  
 
Hen over sommeren har frivillige værter i regi af Dansk Flygtningehjælp Hillerød opbygget en velbesøgt 
Familiecafe i frivilligcentret med sociale aktiviteter, kulturmøder og hjælp til at forstå Danmark og de 
muligheder og forventninger Hillerød Kommune rummer for ukrainske flygtninge. Mad har vist sig at være 
et godt samlingspunkt og dialogskaber, og på Kulturnatten får Hillerøds borgere mulighed for smagsprøver 
på det ukrainske køkken. Kom og smag fx ukrainske dumplings eller pirogger til en yderst billig pris og få 
en snak måske via en oversættelses app med vores nye medborgere.  
 
Under temaet ”Bæredygtighed og Fællesskaber” har frivilligcentret indgået samarbejde med lokalafdelingen 
af ”Stop Spild Lokalt”, der arbejder for at reducere madspild. Ukrainere og danske værter i Familiecafeen 
har i ugen op til Kulturnatten adgang til overskudsvarer fra Stop Spild Lokalt’ s madindsamlinger, som 
omdannes til spændende retter. Gæster på Kulturnatten har også mulighed for selv at få tips til at reducere 
madspild og madbudgettet fra repræsentanter for Stop Spild Lokalt. 
 
Familiecafeen er blot et fællesskab ud af mange, som Hillerøds borgere kan blive en del af i frivilligcentret. 
Vidste du fx at frivilligcentret har et kreativt værksted, som man som borger med ideer til kreative 
fællesskaber, kan benytte sig af? Værkstedet har åbent på Kulturnatten og vi håber, at mange 
Hillerødborgere vil lægge vejen forbi for at høre om Repair Café Hillerød eller selv prøve at upcycle en 
aflagt T-shirt. En aktivitet der henvender sig både til børn, unge og voksne. 
 
Alle er velkomne! 
 
Det kan du opleve i Frivilligcentret på Kulturnatten: 
 

• Mød vores nye ukrainske medborgere og værterne fra den ukrainske Familiecafe 
• Smag på spændende ukrainske specialiteter lavet af overskudsvarer 
• Få tips til at strække madbudgettet og reducere madspild 
• Nyd dejlig musik og fællessang med rødder i det ukrainske  
• Giv din gamle T-shirt fornyet liv i upcycling-værkstedet og mød Repaircafeen, der reparer alt fra 

hårtørrer, støvsugere eller hjælper med lynlåsen der driller 
• Gør en god gerning: Doner dit aflagte vintertøj til Røde Kors, så ingen skal fryse til vinter 
• Hør om aktiviteter og fællesskaber, du kan opstarte eller blive en del af 

 
Kontakt: Konsulent Marianne Bruhn på mb@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 27 58 13 30 

Frivilligcenter Hillerød 
Fredensvej 12 C 

3400 Hillerød 
T: +45 48 24 19 07 

M: info@frivilligcenter-hillerod.dk  
www.frivilligcenter-hillerod.dk 


