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Invester i dit nærmiljø – og deltag i Frivillig Fredag 2015  
En summende markedsplads i form af en FrivilligBørs skal samle Hillerød om at markere og fejre årets Frivillig 

Fredag i Hillerød den sidste fredag i september. 

 

Forberedelserne er gået i gang til at samle og afholde Hillerøds første FrivilligBørs – en dynamisk og sjov 

markedsplads for lokale virksomheder, frivillige foreninger, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner, 

meddeler Frivilligcenter Hillerød i en pressemeddelelse. Formålet med en FrivilligBørs er at bidrage til at udvikle 

lokalt samarbejde og velfærd.  

 

Rammerne er på plads i Støberihallen, og invitationerne er sendt ud i denne uge, fortæller centerleder Anette 

Nielsen.  

 

”Det er et rigtig spændende koncept og idé, som kommer fra Holland, hvor den i snart 20 år har bidraget til nye 

samarbejdsmuligheder og et sprudlende engagement mellem de involverede parter – til glæde og gavn for 

lokalsamfundet. Frivilligcenter Hillerød er initiativtager til at samle og koordinere FrivilligBørsen i Hillerød – men 

det er kun muligt gennem et samarbejde, der bygger på gejst og deltagelse fra foreningerne, kommunen og de 

lokale virksomheder understreger Anette Nielsen. 

 

Konceptet er ganske enkelt. Deltagerne etablerer partnerskaber og udveksler ydelser som eksempelvis lokaler, 

materialer, foredrag, kurser, underholdning, praktisk hjælp eller oplevelser. Der udveksles dog ikke penge. I 

Danmark har konceptet på nuværende tidspunkt være afprøvet i en håndfuld kommuner, første gang i Ikast-

Brande. Så her er der bl.a. hentet inspiration. 

 

For lokale virksomheder vil deltagelse i en FrivilligBørs være en oplagt og nem mulighed for at bidrage med 

socialt engagement lokalt. En lokal virksomhed kan tilbyde varer eller tjenester men som sagt ikke penge. Det 

kan f.eks. være i form af ansattes kompetencer, arbejdsindsats eller tid. 

 

For de frivillige foreninger og grupper betyder deltagelse i en FrivilligBørs nye kontakter, inspiration og 

muligheder for praktisk hjælp og kompetencer uden at skulle skaffe pengene først. 

 

For offentlige institutioner kan samarbejdet med det lokale erhvervsliv og de frivillige foreninger bidrage til ny 

inspiration, kompetencer og supplement til offentlige ydelser. 

 

Interesserede virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at deltage i FrivilligBørsen kan tilmelde sig 

direkte på frivilligcenter-hillerod.dk under FrivilligBørs – her kan man også læse meget mere om samarbejdet og 

følge udviklingen.  

 

Ud over FrivilligBørsen koordinerer Frivilligcenter Hillerød også i år Frivillig Fredag Praktik for politikere og 

embedsfolk i lokale foreninger, og vi fortsætter samarbejdet med virksomheden Biogen i Hillerød.  

 

Yderligere oplysninger: Centerleder Anette Nielsen, info@frivilligcenter-hillerod, tlf. 4824 1907. 
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