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Det gode værtskab skaber gode relationer 
 
Frivillig Fredag blev fejret med oplæg om at engagere nye deltagere i fællesskabet og uddeling af 
FrivilligSocialprisen.  
Den røde løber var rullet ud, hvidvinen var skænket og frivilligcentrets bestyrelse, leder, frivillige og 
medarbejdere stod klar til at modtage de 100 gæster fra og omkring Hillerøds foreningsliv, som fredag 27. 
september deltog i fejringen af Frivillig Fredag i Støberihallen.  
 
Fejringen bød på en flot reception, hvor alle fik tid til at hilse på og tale med hinanden, forud for en 
tankevækkende workshop om ”Det gode værtskab”.   
 
Vi er alle værter 
Workshoppen, der blev ledet af Charlotte Ayed fra organisationen Værtskabet, mindede deltagerne om og 
øgede fokus på vigtigheden af værtskab. Værtskab er mere end at sende en invitation; Det handler om 
relationer mennesker imellem, og er således en vej til, at vi alle bliver bedre til at tage imod og engagere 
flere og nye folk i vores fællesskaber. 
 
Uanset om man er hjemme og tager imod gæster, ude i byen og vejleder turister, eller i vores foreninger, er 
vi alle værter. Derfor var der på workshoppen også mange erfaringer og eksempler på, hvad godt værtskab 
er for den enkelte: For nogle handler det om at se folk i øjnene og husker deres navne, mens det for andre er 
at byde en hjemløs indenfor – som medmenneske.  
 
Barselslaboratorium 
Borgmester Kirsten Jensen overrakte som afslutning på dagens program årets FrivilligSocialpris til Ditte 
Aagard og Louise Rønne Green, hhv. daglig leder og souschef i Salto Familieaktiviteter. De modtog prisen 
for deres store indsats med at udvikle og drive Salto, som er en aftenskole, en socialøkonomisk café og også 
rummer andre aktiviteter og eksperimenter, bl.a. et såkaldt barselslaboratorium. De har begge lagt megen 
frivillig tid i Salto, og mange af aktiviteterne bæres af frivillige kræfter.   
 
I talen citerede Kirsten fra indstillingen: ”I har nærvær og tro på andre mennesker og I har altid tid til en 
snak, et smil, eller et knus. Ditte og Louise gør SALTO til er rart sted at komme for store og små. Og på den 
måde skaber de både konkrete aktiviteter, fysiske rammer og en stemning af fællesskab, hvor man i sit eget 
tempo kan få inspiration til at udvikle sig i sit familieliv”.  
 
Salto fungerer i et krydsfelt mellem civilsamfund og erhvervsliv og mellem det frivilligt sociale område og 
folkeoplysningsområdet, og på den måde bringer de noget nyt ind på alle de områder.   
 
Om Frivillig Fredag 
Frivillig Fredag er en national fejring af frivillighed og fællesskaberne, som er blevet fejret årligt siden 2011. 
I Hillerød har Frivilligcenter Hillerød i samarbejde med Hillerød Kommune taget initiativ til fejring af dagen 
for og med alle, der aktivt deltager i eller støtter op om Hillerøds foreningsliv og frivillige fællesskaber.  
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