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Besøg det gode gerningssted 
Frivilligcenter Hillerød omdøbes i anledning af Kulturnatten til ”Det gode gerningssted”. Det er 

stedet, hvor der begås gode gerninger - og hvor de hidtil ukendte, gode gerninger vil komme for 

dagens lys.  
 

På Kulturnatten fredag d. 22. september kl. 17:00-22:00 vil vi opspore og kaste lys på en masse gode 

gerninger, når vi åbner dørene til ”Det gode gerningssted” og inviterer Hillerøds borgere til at tilstå deres 

allerbedste bedrifter fra det virkelige liv. Måske vil det endda lykkes at gribe nogen på fersk gerning på 

selve Kulturnatten. 

 

Gode gerningsmænd- og kvinder fra lokale foreninger tager imod i frivilligcentret og deler deres erfaringer 

og handlinger fra deres egne gode gerninger. De tager også hjertens gerne imod tilståelser, hvis du skulle 

have nogle gode gerninger på samvittigheden – og du kan lade dig inspirere til at gøre (flere) gode 

gerninger.  

 

Du kan tilstå i fuld offentlighed eller under mere fordækte forhold. Vi indsamler gode gerninger både i tale 

og på skrift, og vi satser på at kunne fylde en hel væg med gode gerninger, inden aftenen er omme.  

 

Der vil desuden være åbent i cafeen, hvor du kan tanke op med ”tyvekoster fra gastronomien” og klemmer 

der fængsler bl.a. i form af lækre sandwicher, kage, æblemost, vin og kaffe til priser, der varmer.  

 

Glem alt om janteloven og kom og del dine gode gerninger, så vi alle kan glædes over dit initiativ, mod og 

medmenneskelighed. Vi glæder os til at se dig til en aften med masser af god stemning, inspiration og 

virkelyst.  

 

Kulturnatten i frivilligcentret er arrangeret i et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød og 

Hjerteforeningen Hillerød, Hillerød Motionsvenner, Cyklistforbundet, Alzheimerforeningen Hillerød, 

Æbletræernes Venner, Din lokale bisidder, Kom Med! gågrupper, Reparationscafé (Tid til omtanke), 

DFUNK samt Trivselsgrupperne i frivilligcentret.  

 

For yderligere information, kontakt Anette Nielsen på info@frivilligcenter-hillerod.dk eller telefon 48 24 19 

07. 

 

 

Billedtekst: Frivilligcentret har fået så mange tilståelser, at de har måtte lave sagsmapper med gode 

gerninger. Her er det Britt Nielsen, der er frivillig gågruppe-igangsætter.  
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