
 

         

 

 
 
 

 

Engagementet er det vigtigste for vores hverdag 
 
Forud for en velbesøgt generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød leverede Jonas Norgaard Mortensen, 
et indlæg, hvor han på underholdende og til tider provokerende vis udfordrede de fremmødte ved 
blandt andet at vise forskellige og langt fra smigrende illustrationer af menneskets udvikling - og 
spejling af vores samfund – i et forsøg på at gøre op med en mentalitet, der prissætter fremfor 
værdisætter relationer og engagement. 
 
”Vi hører tit, at nu skal vi ikke blive personlige, men hvordan skal vi kunne vise omsorg og have 
relationer, hvis vi netop ikke er personlige, men kun optræder professionelt”, spurgte han. 
 
Jonas Norgaard Mortense,n der er direktør for Institut for Relationspsykologi, blev selv klogere på 
engagement og relationer både teoretisk og praktisk blandt andet ved et flerårigt ophold i 
Mellemøsten. På den baggrund har han fundet frem til, at grundlaget for den danske frivillighed, 
fællesskab og folkelighed skal findes i antikken, historien samt det nordiske og kristendommen og i høj 
grad kan tilskrives Grundtvig.  
 
”Engagementet er det vigtigste for vores hverdag”, erklærede han og henviste til, at når folk på 
dødslejet bliver spurgt, hvad de gerne ville have gjort andeledes, svarer ingen, at de ville have arbejdet 
noget mere. Tværtimod ville de gerne have brugt mere tid på familie og personlige relationer. 
 
Frivilligheden i dag, som Jonas Norgaard Mortensen optaget af og begejstret for, bliver presset af den 
politiske og økonomiske dagsorden, men får samtidig nogle nye muligheder. Det spor fulgte formand 
for Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse, Peter Andersen, videre i bestyrelsens beretning. Her 
understregede han bl.a., at grundlaget for frivilligcentret fortsat er usikkert, da man endnu ikke har 
fået klarhed over økonomien for 2016 bl.a. på grund af, at der først kan forventes svar fra Social- og 
Indenrigsministeriet pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde i maj-juni. 
 
Men på trods de usikre vilkår kunne Peter Andersen alligevel konstatere en øget aktivitet i og omkring 
frivilligcentret, og han glædede sig over den store opbakning og det enorme engagement gennem hele 
2015. Formanden nævnte blandt andet afholdelse af FrivilligBørsen, trivselsgrupperne for børn og 
unge og samarbejdet med UCC og lokale virksomheder som forskellige eksempler på den bredde og 
mangfoldighed frivilligcentret er båret af i dag. Hele beretningen kan læses på frivilligcenter-
hillerod.dk.  
 
Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af frivilligcentret af følgende personer: Peter Andersen 
(Danmarks Naturfredningsforening), Jørgen Nielsen (Hillerød Samvirkende 
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Idrætsforeninger), Peter Langer (Hillerød Skakklub), Lene Holmsgaard (Røde Kors Hillerød) samt 
nyvalgte Hanne Hou (Mødrehjælpen). Ole Peter Andersen (Kræftens Bekæmpelse) blev valgt som 
suppleant. 
 
Repræsentanter for 27 af Frivilligcenter Hillerøds i alt 110 stemmeberettigede foreninger deltog i 
generalforsamlingen.  
 
Billedtekster 
Generalfosamling: Peter Andersen (stående til højre) aflægger beretning) 
 
Jonas Norgaard Mortensen: Jonas Norgaard Mortensen fortalte om frivillighed og det aktive 
medborgerskab. 
 
 


