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Festlig fejring af Frivillig Fredag og uddeling af Frivilligprisen 2014  
 
Frivilligcenter Hillerød inviterer sammen med Hillerøds foreningsliv, Hillerød Kommune og Biogen Idec til fælles 

fejring af det frivillige engagement og virkelyst på den nationale frivillighedsdag, 26. september  kl. 15-17.  

 

Til fejringen er inviteret borgere bredt i Hillerød, der er frivilligt engagerede i en forening eller gruppe, 

aktivitetsledere, tovholder eller bestyrelsesmedlemmer – samt kommunale ansatte, politikere, elever fra SOPU 

og erhvervsledere, der deltager i en foreningspraktik i løbet af uge 39.  

 

Fejringen foregår som en Samtalesalon, ledet af Nadja Pass fra samfundslaboratoriet, Borgerlyst, hvor 

deltagerne involveres i levende samtaler, der giver inspiration til deres lokale virke og samarbejde på tværs af 

foreningsliv, kommune og erhvervsliv.  

 

Frivillig Fredag holdes i år hos Hilllerød-virksomheden Biogen Idec, der producerer medicin til sklerose-

patienter. På Frivillig Fredag holder medarbejdere en ”Care Deeply Volunteer Day”, hvor de i arbejdstiden kan 

bidrage med en frivillig indsats lokalt. Det betyder blandt andet, at en gruppe medarbejdere vil stå for at skabe 

hyggelige og festlige rammer om afviklingen af Frivillig Fredag 2014-arrangementet.  

 

”Biogen Idec ser frem til at deltage i lokale projekter på Frivillig Fredag, og vi glæder os til værtsskabet for 

samtalesalonen, hvor det frivillige engagement og virkelyst fejres og værdien af nære relationer i 

lokalsamfundet anerkendes” siger Birgitte Thygesen, der er ansvarlig for eksterne relationer hos Biogen Idec i 

Hillerød. 

 

Eftermiddagen afsluttes med, at borgmester Dorte Melgaard uddeler årets frivilligpris 2014 til en lokal ildsjæl. 

 

Tilmelding til Frivillig Fredag fejring er nødvendigt til: frivilligfredag@frivilligcenter-hillerod.dk med oplysninger 

om: dit navn, e-mail og gruppe/forening. Der er dog begrænset deltagerantal og efterhånden kun få pladser 

tilbage. 

 

Sted: Biogen Idec, Biogen Idec Allé 1, Hillerød 

 

For yderligere informationer kontakt centerleder Anette Nielsen, info@frivilligcenter-hillerod.dk / tlf. 4824 

1907. 
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