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Nytårskur i frivilligcentret markeret med udgivelse af cd’er 

Et stuvende fyldt frivilligcenter dannede fredag eftermiddag ramme om en festlig nytårskur, hvor engagerede 

frivillige, medlemmer og samarbejdspartnere var mødt for at sige tak for året, der gik og se frem mod det nye 

år.  

Nytårskuren blev holdt for femte gang og blev i år markeret med udgivelsen af cd’er med fire af de sange, som 

lokale sangskrivere skrev og komponerede til Hillerøds foreninger i forbindelse med Frivillig Fredag i september 

sidste år. To af sangene blev spillet live og kunstnerne forklarede om deres arbejde med sangene, og hvad der 

havde gjort indtryk og inspireret dem til det kunstneriske udtryk. 

Ved nytårskuren blev der budt på champagnesuppe og et lille glas. Derudover ønskede deltagerne hinanden et 

godt nytår og så tilbage på året, der gik. Formand for bestyrelsen Peter Andersen fortalte kort om et par af de 

projekter, der står på programmet i det kommende år. Det drejer sig blandt andet om et samarbejde med 

Rotary i Hillerød om at indsamle 250.000 kr. til sociale foreninger i Hillerød ved at sende et cykelhold til Paris og 

en videreførelse af projektet Motionsvenner for psykisk sårbare. 

 

Han konstaterede en stigende interesse for det frivillige arbejde og frivilligcentre, men finansieringen til de flere 

frivilligcentre er ikke blevet øget, og derfor ligger der store udfordringer i forhold til økonomien fremover. Peter 

Andersen så dog fortrøstningsfuldt på fremtiden. 

Sangene fra cd’erne kan fra i dag høres på frivilligcentrets hjemmeside. [http://frivilligcenter-

hillerod.dk/begivenheder/frivillig-fredag-2013/engagement-pa-noder/smagsprover-pa-sangene] 

De fire sange er udgivet på hver sin cd som en single. Sangene er Lyset forsvandt af Bjarne Druedal for 

Depressionsforeningen, Det røde kors i Hillerød af Kat Herlo for Røde Kors i Hillerød, Ledsager af The Rooftop 

Karma for Gigtforeningen Nordsjælland og I en verden vi knap forstår af Marie Lind for SIND Hillerød/Allerød og 

SIND. Derudover er alle fire sange samlet på en enkelt cd under den samlede titel: Engagement på Noder – et 

musikprojekt med noget på hjertet. 

Bag udgivelserne af de fire cd’er står Frivilligcenter Hillerød, der sammen med Klaverfabrikken og Hillerød 

Bibliotek arrangerede Frivillig Fredag sammen med godt 35 forskellige foreninger i Hillerød. Et af elementerne i 

Frivillig Fredag var samarbejdsprojektet, Engagement på noder, hvor 10 forskellige sociale foreninger blev 

matchede med 10 sangskrivere, rekrutteret gennem Klaverfabrikkens sangskriverseminar og netværk. På en 

anderledes måde fik de fortalt om foreningens sag, virke og betydning. Resultatet blev præsenteret ved en 

intimkoncert på Kulturnatten i frivilligcentret og en større koncert på Frivillig Fredag på Hillerød Bibliotek. 

Efterfølgende udtrykte flere foreninger et ønske om at få indspillede deres sang på cd – fire foreninger valgte at 

gøre alvor af dette. Sangene er indspillet og produceret af Søren Holstebro Mediaproduction ApS. Omslag er 

udført af grafiker Or Cohen. 
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