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Hillerøds medborgere får nemmere adgang til foreningslivet 
 

Frivilligcenter Hillerød får ny hjemmeside 

 

Hillerøds borgere får fra torsdag 6. juni nemmere adgang til kommunens og de regionalt dækkende sociale 

foreninger og andre sociale tilbud tilknyttet Frivilligcenter Hillerød. Det sker, når frivilligcentret går i luften med 

sin nye hjemmeside, der er langt mere overskuelig og brugervenlig end den nuværende.  

 

Adressen er fortsat: www.frivilligcenter-hillerod.dk. 

 

Hjemmesiden vil indeholde væsentligt flere oplysninger end den nuværende. Det bliver nemmere at få overblik 

over og kontakt med de sociale foreninger samt indtryk af, hvad der løbende findes af sociale tilbud og 

muligheder for at engagere sig lokalt. Desuden kan man finde gode råd i forhold til at blive frivillig eller at starte 

en forening, en gruppe eller ny aktivitet.  

 

Den nuværende hjemmeside har haft cirka 600 unikke besøgende om måneden, et tal, vi forventer, vil stige 

løbende med den nye hjemmeside.  

 

En af de tekniske forbedringer, som besøgende vil lægge mærke til, er, at det bliver nemmere at bruge e-

mailhenvisningerne. Den gamle hjemmeside kunne ikke håndtere tegnet ”@” og skrev i stedet ”(at)”. Det 

betød, at besøgende måtte skrive adressen og ikke bare kunne klikke på linket for at oprette en e-mail. 

 

Hjemmesiden vil ved siden af frivilligcentrets månedsprogram og de jævnligt udsendte nyhedsbreve være en 

central adgang til nyheder og omtale af de sociale foreningers aktiviteter - og alle de tilbud, som Frivilligcenter 

Hillerød danner ramme om og støtter borgere, foreninger og brugere med.  

 

Man kan sidde hjemme torsdag eftermiddag og se den nye hjemmeside, men man er også meget velkommen til 

at møde op i frivilligcentret torsdag den 6. juni kl. 16, på Fredensvej 12C og få en kort præsentation af 

hjemmesiden samt et lille glas og lidt snack i dagens anledning. 

 

For yderligere information kontakt: centerleder Anette Nielsen tlf 48241907 

 

 
Frivilligcenter Hillerød 

Fredensvej 12 C 
3400 Hillerød 

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

www.frivilligcenter-hillerod.dk 


