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Kom og vær med, når Hillerød bytter på FrivilligBørs 2018
– det koster ikke en krone…
”Hjælp til at skabe et event, udlån af hoppeborg og sumodragter, et oplæg til unge om økonomi, lån af
sognegårde eller bjælkehytte” er blot nogle af de tilbud, som allerede nu er at finde på FrivilligBørs 2018 i
Hillerød.
FrivilligBørsen er en markedsplads, der skaber mulighed for konkrete og praktiske samarbejdsaftaler, der
hurtigt kan sættes i gang – samtidig med at det giver deltagerne kendskab til Hillerøds mange og forskellige
ressourcer. FrivilligBørsen varer to timer med efterfølgende torsdagsbar og uddeling af FrivilligSocialprisen.
På FrivilligBørsen kan du deltage som frivillig, foreningsmedlem, repræsentant for en af Hillerøds
virksomheder eller kommunale institutioner, studerende på en uddannelse eller som borger. Alle med noget
på hjerte og gode ideer er velkomne.
I den bæredygtige netværksånd mødes vi alle for at dele og bytte nogle af de ressourcer, som vi hver især
har ved hånden, og som andre kan have glæde af. Det kan være særlig viden om en målgruppe, et interesseeller fagområde, udlån af lokaler/faciliteter/materialer, praktisk hjælp, rådgivning, underholdning,
undervisning, ideer til samarbejde og meget andet – med undtagelse af penge.
Så vær med og mød en masse ligesindede hillerødanere og få dine ønsker opfyldt og dine tilbud afsat til
glade modtagere. Initiativtager til FrivilligBørsen er Frivilligcenter Hillerød i et samarbejde med Hillerød
Kommune, Klaverfabrikken, UCC, DGI Nordsjælland, HSI og C4 med den bagtanke og et håb om, at vi
sammen kan mobilisere bredere og på tværs af Hillerød. FrivilligBørsen er indtil videre støttet af
Tuborgfondet og Konica Minolta.
Hvordan kommer du med?
Du tilmelder dig via Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside www.frivilligcenter-hillerod.dk, hvor der ligger en
formular, som du skal udfylde for at deltage. Du inviteres også til en inspirationsworkshop d. 6. september
kl. 17, hvor du kan få sparring til at få defineret tilbud og ønsker til børskataloget.
Faktaboks:
FrivilligBørs afholdes som fejring af Danmarks frivillighedsdag, Frivillig Fredag. Det er ottende gang, at
Frivilligcenter Hillerød tager initiativ til at samle Hillerød omkring en festlig anerkendelse af det store frivillige
engagement, som folder sig ud hver dag i Hillerød. I år har vi valgt at flytte markeringen til torsdag d. 27.
september kl. 16.00-19.00 i Truckhallen, Fredensvej 12A, 3400 Hillerød.
Info/kontakt: Anette Nielsen, Frivilligcenter Hillerød, tlf. 48241907 eller info@frivilligcenter-hillerod.dk

