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De frivillige har leveret varen 
 

NYTÅRSKUR  Omkring 80 gæster var mødt op, da Frivilligcenter Hillerød fredag holdt nytårskur for 

medlemmer, frivillige og venner i Kedelhuset. 

 

Formand Peter Andersen udtrykte i sin velkomsttale glæde over aktiviteterne i 1012 og forventning om en 

øget aktivitet og større synlighed i år der kommer Han konstaterede en stigende efterspørgsel efter frivilligt 

socialt engagement. Ikke kun fordi offentlige myndigheder skal spare, men også fordi flere vil gøre en 

forskel i hverdagen og bidrage med nye løsninger på sociale udfordringer. 

 

-Og det er jo os, der er samlet her i dag, der, om man så må sige, leverer varen, sagde Peter Andersen. 

 

Han nævnte projekter som Social Gadekunst og Politiker i Praktik som projekter, der i høj grad skabte fokus 

på frivilligheden, og som kun kan gennemføres med så stor succes, fordi der fra rigtig mange sider blev lagt 

en kæmpe indsats i det. 

 

-Projekter som disse er med til at udvide indsigten i frivilligheden og skabe nye kontaktflader, sagde Peter 

Andersen og lover, at det er projekter som frivilligcenteret vil arbejde videre med i år. 

 

Ambitionerne omfatter blandt andet en udbygning af samarbejdet med erhvervslivet og kommunen og 

flere faste tilbud, som man kender fra rådgivning og lektiecafe. Eneste malurt i bægeret er, at man endnu 

mangler et endeligtsvar fra Socialministeriet på ansøgninger om midler, der skal sikre det økonomiske 

grundlag for de kommende aktiviteter. 

 

Peter Andersen præsenterede nye ansatte og takkede de ansatte og frivillige, der med deres frivillige 

engagement yder en stor indsats. 

 

Centerleder Anette Nielsen redegjorde kort for de større projekter omkring Frivillig Fredag; Social 

Gadekunst og Politiker i Praktik. Hun viste desuden en lille film om samarbejdsprojektet Social Gadekunst i 

Hillerød, produceret af Frivilligrådet. Filmen blev vist ved et arrangement på Betty Nansen Teateret på 

Frivillig Fredag, til inspiration for repræsentanter fra hele lande. Social Gadekunst var et samrbejdsprojekt 

mellem lokale kunstnere og lokale foreninger, hvor kunstnerne efter samtaler og med inspiration 

frembringer værker, der forholder sig til de frivillige foreningers virke. 

 

De fremmødte fik serveret champagnesuppe. Det er et populært navn for en ærtesuppe tilsat en anelse 

mousserende vin. Kuren sluttede med kaffe og hyggeligt samvær. 

 

 

 
Frivilligcenter Hillerød 

Fredensvej 12 C 
3400 Hillerød 

T: +45 48 24 19 07 
M: info@frivilligcenter-hillerod.dk  

www.frivilligcenter-hillerod.dk 


