
 

         

 

Pressemeddelelse 030713 

 

 

 

 

 

Frivilligcentret ønsker god sommer 

 
Frivilligcenter Hillerød går på sommerferie. Det betyder, at centret er lukket frem til 5. august. Dog 

gennemfører nogle foreninger og grupper arrangementer i løbet af juli. Interesserede kan holde sig 

orienteret via frivilligcentrets nye hjemmeside: frivilligcenter-hillerod.dk. Aktiviteter og bemanding af 

frivilligcentret er på fuldt blus igen 5. august, hvor træffetiden bliver udvidet til kl. 10.00-16.00 mandag 

til torsdag. 

 

Sensommeren og efterårets program er præget af samarbejdsprojektet ”Motionsvenner for psykisk 

sårbare”, hvor vi søger frivillige, der vil svømme, gå, cykle eller dyrke en anden form for fysisk aktivitet 

sammen med en person med en psykisk sårbarhed. Endvidere vil der i regi af vores selvhjælpsindsats 

blive etableret nye selvhjælpsgrupper for stille piger og skilsmissebørn. 

 

Den årlige frivillighedsdag Frivillig Fredag, sidste fredag i september, bliver markeret med 

arrangementer som ”Engagement på noder”, hvor ti lokale sangskrivere hver skriver en sang til og om 

ti sociale foreninger. Sangene præsenteres i bedste ”håndholdt stil” på Kulturnatten 20. september i 

frivilligcentret og på Hillerød Bibliotek på Frivillig Fredag 27. september. Her vil et udsnit af Hillerøds 

foreninger desuden give et levende indtryk af deres arbejde og virke. Det er også her, Frivilligprisen 

2013 skal uddeles. 

 

I ugen op til Frivillig Fredag skal 20 lokale politikere og embedsfolk væk fra hverdagen på rådhuset og 

ud i praktik hos lokale foreninger for at få et indblik i civilsamfundets mangesidede engagement, 

udfordringer og aktiviteter til glæde for brugere og pårørende. 

 

Det første halve år bød blandt andet på besøg af indenrigs- og økonominister Margrethe Vestager, 

som i april første gang satte sine ben i et frivilligcenter. På et velbesøgt infomøde i foråret blev 

interesserede borgere præsenteret for de mange muligheder, der er for at bidrage med engagement 

og en frivillig indsats. Lignende infomøder bliver gennemført efter sommerferien. 

 

Alle aktiviteter og kommende tiltag kan man læse meget mere om på frivilligcentrets nye hjemmeside: 

frivilligcenter-hillerod.dk.  

 

Frivilligcentret ønsker alle en dejlig sommer og på gensyn i august. 

 

Kontakt: Anette Nielsen, centerleder, info@frivilligcenter-hillerod.dk 
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