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14 medarbejdere fra medicinalvirksomheden Biogen Idec i Hillerød arbejdede ganske frivilligt hele
fredagen uden for deres sædvanlige felt på at opfriske og indrette tre forskellig lokaler i Frivilligcenter
Hillerød, til glæde for godt 100 lokale foreninger og grupper, der dagligt benytter huset.
Indsatsen foregik som led i den årlige Care Deeply Volunteer Day, som virksomheden afvikler for andet
år. En fredag i september kan medarbejderne hive en dag ud af kalenderen for at hellige sig frivilligt
arbejde og yde en uegennyttig indsats i lokalområdet. Det har knap 30 medarbejdere i Hillerød gjort.
Gruppen, der til dagligt arbejder med produktion eller markedsføring, brugte dagen på at opfriske
vægge med nye farver, syede forhæng og snedkererede bl.a. en bænk. Der blev også tid til at kreere
flotte billeder, som nu hænger til glæde og inspiration for de mange brugere af huset.
Frivilligcenter Hillerød blev før sommerferien kontaktet af Biogen Idec for at høre, om der var lokale
foreninger, der kunne bruge en håndsrækning i løbet af en dag. Ud over julemærkehjemmet i Ølsted,
som Biogen Idec også samarbejdede med sidste år, valgte Rødekors-butikken i Hillerød og
frivilligcentret at takke ja.
Frivilligcenter Hillerød har længe haft ønske om at gøre lokalerne mere indbydende, men har manglet
tid og kræfter, så Biogen Idecs tilbud blev modtaget med kyshånd.
Flere af de medarbejdere, der deltog i dette års Care Deeply Volunteer Day, var også med sidste år. Ud
over at medarbejderne føler, de yder noget for andre og er med til at forbedre rammerne for det
frivillige arbejde med deres indsats, består en stor del af glæden og engagementet i de positive
tilbagemeldinger, man får for sin indsats, lød det enstemmigt fra medarbejderne.
Care Deeply Volunteer Day gennemføres samme dag i hele virksomheden. Ideen opstod hos den
administrerende direktør i USA, der selv deltager og er meget optaget af frivillig arbejde. En af
sidegevinsterne ved dagen er ifølge Biogen Idec, at en stor del af medarbejderne, hvis de ikke allerede
er involveret, får øjnene op for den specifikke forening og de muligheder en frivillig indsats kan bibringe
– og måske vælger at fortsætte deres engagement som privatpersoner.
For mere info kontakt Centerleder Anette Nielsen, Frivilligcenter Hillerød tlf. 48241907 eller
Biogen Idec kan kontaktes ved: Daiva Nielsen, Corporate Communications, +45 2566 2936 I E-mail:
daiva.nielsen@biogenidec.com

