
 

         

Pressemeddelelse 15.4.2013 

Alle vil elske dig – til gengæld får du ingen løn… 
Frivilligcenter Hillerød inviterer til infomøde om at engagere sig i frivilligt  

arbejde i Hillerød, torsdag den 25.4.2013 kl. 18.30-20.30. 
 
 

Få inspiration til at engagere dig som frivillige og gør en forskel for et eller flere andre mennesker.  

Formålet med mødet er, at alle deltagere går hjem lidt klogere på, hvad de selv vil som frivillige, og hvilke 

muligheder, der er for at engagere sig i Hillerød. Temaerne vil bl.a. være: Hvorfor blive frivillig? Hvordan kan 

man engagere sig? Hvor kan man engagere sig som frivillig i Hillerød og omegn? Hvilke særlige regler gælder for 

dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere? Desuden vil flere frivillige dele erfaringer fra deres personlige 

engagement et sted i Hillerød.  

 

Voksende interesse for at blive frivillig 

Baggrunden for infomødet er, at der er mange hillerødborgere, der ønsker at blive frivillige, men ikke ved, hvor 

de skal gå hen for at få overblik over mulighederne. Det er altid muligt at få en snak med frivilligcentret – men 

på infomødet får man et mere overordnet indblik i frivilligt engagement, samt inspiration fra foreninger og 

frivillige der er engageret lokalt å forskellig vis.  

 

Forskellige grunde til at blive frivillig 

Motivationen for at engagere sig og de ressourcer, man bringer med sig, er forskellige fra person til person.  

- Hvilke interesser har man? Hvad ønsker man at byde ind med? Hvilke krav har man til omfang, tidspunkter, 

fællesskab med andre frivillige? Jo mere bevidst, man er om, hvad man kan og vil som frivillig, jo lettere er det 

at finde ind i det rette frivillige engagement, forklarer centerleder Anette Nielsen. 

 

Nogle vil gerne bruge deres kompetencer fra arbejdslivet i en lille forening, fx inden for grafisk arbejde, 

sundhedsformidling eller projektstyring. Andre vil gerne lave noget helt andet, end det, de gør til hverdag, fx 

være besøgsven eller køre på tandemcykel med en svagtseende. En del af de mennesker, frivilligcentret taler 

med, er arbejdssøgende, der gerne vil vedligeholde og udvikle deres faglige kompetencer og samtidig gøre en 

lokal forskel og opleve fællesskab i hverdagen. Andre er gået på efterløn eller pension og vil gerne bringe et helt 

arbejdslivs erfaringer i spil på en ny måde. Unge og studerende vil typisk gerne prøve kræfter med nye opgaver, 

opnå noget erfaring og få noget at skrive på cv’et. Vi gør hvad vi kan for at hjælpe folk de rette steder hen, 

fortæller Anette.  

 

Mulighederne er mange 

Som frivillig kan man for eksempel bidrage til at skabe fællesskab for ensomme unge, ekspedere i en 

genbrugsbutik, være chauffør på udflugter, lede kampagner – eller gøre en forskel i en forening ved at arbejde 

med PR, IT eller bestyrelsesarbejde. Frivilligcentret ligger inde med frivilligjobs fra mange forskellige foreninger i 

og omkring Hillerød. Personalet hjælper også gerne med at starte nye projekter op. 

- Mulighederne er langt flere, end de fleste tror. 

 

Tilmelding til infomødet 

Tilmelding til infomødet kan ske til epost@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 4824 1907 

Infomødet vil finde sted i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c (bag biblioteket).  

Deltagerne vil blive budt på te, kaffe og lidt sødt til ganen. 

For mere info kontakt: centerleder Anette Nielsen: tlf 48241907 eller info@frivilligcenter-hillerod.dk 
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