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Kulturaksen går sammen om at fejre frivilligheden 
Kulturaksens aktører er gået sammen om at arrangere ”Havefest med 1.000 lanterner”, som løber af stablen 
fredag den 24. september 2021 i Kulturhaven ved Hillerød Bibliotek og frivilligcentret. 
 
Med havefesten ønsker Kulturaksens aktører sammen at sætte fokus på de frivillige muligheder lokalt, 
invitere både gamle og nye med ind i de frivillige fællesskaber og sige tak til alle dem, der allerede er 
engageret som frivillige. Derfor planlægges både en åben fest med aktiviteter, musik og uddeling af Hillerød 
Kommunes FrivilligSocialpris og en efterfølgende fællesspisning og koncert særligt for frivillige fra hele 
kommunen.  
 
En fest for alle  
Anledningen til festen er Frivillig Fredag, Danmarks nationale dag til fejring af frivilligheden, som hvert år 
holdes den sidste fredag i september. Tidligere år har Frivilligcenter Hillerød stået for Frivillig Fredag-
fejringer i Hillerød for og med lokale, sociale foreninger og grupper.  
 
Med havefesten går man i år nye veje, og vil gennem det brede samarbejde åbne festen for såvel lokale 
medborgere som alle frivillige fra foreninger, grupper og fællesskaber på tværs af idrætten, kulturen og det 
sociale område. Arrangørerne opfordrer derfor alle lokale foreninger og grupper til at deltage i 
festlighederne, meget gerne med en aktivitet til den åbne del af havefesten, ved at hjælpe med at folde 
lanterner og som deltagere i fællesspisningen. 
 
1.000 lanterner  
For at skabe en stemningsfyldt ramme om havefesten, oplyses Kulturhaven af lyset fra 1.000 lanterner.  Det 
er et lille projekt i sig selv at få foldet de 1.000 lanterner i papir. Derfor foldes der lanterner både på 
biblioteket, i Klaverfabrikken, musikskolen, museet og i frivilligcentret. Mange af Hillerøds foreninger og 
grupper bidrager allerede, og håbet er, at flere vil være med.  
 
Som optakt til byrådsvalget inviteres kandidaterne fra de lokale politiske partier også til at folde lanterner i 
frivilligcentret over en snak om frivillighedens muligheder, udfoldelse og rammer lokalt. 
 
Læs mere, tilmeld dig og følg planlægningen af havefesten på Facebook via begivenheden ”Havefest med 
1.000 lanterner” eller læs mere på www.frivilligcenter-hillerod.dk/1000lanterner.  
 
Aktørerne i Kulturaksen, som står bag havefesten, er Klaverfabrikken, Hillerød Bibliotek, Hillerød 
Musikskole, Museum Nordsjælland og Frivilligcenter Hillerød i samarbejde med Hillerød Kommune. 
Havefest med 1.000 lanterner er støttet økonomisk gennem Hillerød Kommunes Eventpulje.  
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