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Alle vil elske dig – til gengæld får du ingen løn 
 
Mandag 31. marts kl. 19.00-21.00 holder Frivilligcenter Hillerød infomøde om at engagere sig som frivillig i 

Hillerød. 

 

Her kan man få fingeren på pulsen med det frivillige engagement: Hvordan ser det typisk ud i Danmark, og hvad 

er de nyere tendenser i måder at være frivillig på? Det vil være et kort oplæg om, hvad det er godt at overveje, 

hvis man gør sig tanker om at blive frivillig, for eksempel om forventninger til rammerne og hvilke typer 

opgaver, man er interesseret i.  

 

Nogle af de aktive frivillige i Hillerød vil fortælle om deres eget engagement og give gode råd i forhold til at 

komme godt i gang i en ny sammenhæng og at bevare motivationen. 

 

Der bliver også mulighed for at få svar på spørgsmål angående regler om frivillighed, når man er på dagpenge 

eller efterløn.  

 

På infomødet får man også mulighed for at få overblik over en lang række konkrete og aktuelle muligheder for 

at engagere sig i en forening, en gruppe eller et projekt i eller omkring Hillerød. Som frivillig kan man for 

eksempel bidrage til at skabe aktiviteter for udsatte unge, passe en genbrugsbutik, dyrke motion med 

mennesker, der har svært ved at få rørt sig, udvikle en forenings hjemmeside, give hospitalsindlagte en bedre 

dag eller få erfaring med bestyrelsesarbejde.  

 

 Frivilligcentret ligger inde med frivilligjobs fra mange forskellige foreninger og kan give sparring i forhold til at 

finde hen til det mest oplagte sammenhæng. 

 

Der kan være mange gode grunde til at blive frivillig. Nogle vil gerne have udfordringer og fællesskab og 

samtidig gøre en forskel, mens de søger arbejde- 

 

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

 

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