
Invitation til festlig fejring med 
filmpremiere og fernisering
Fredag den 29. september kl. 15-18  
i Støberihallen, Nordstensvej 1, Hillerød

Vi inviterer dig, som er engageret 
medborger, frivillig, foreningsaktiv eller 
repræsentant for kommunen og byrådet, 
institutioner og lokale virksomheder, 
der samarbejder med civilsamfundet, til 
Frivillig Fredag 2017. 
”Vis værdien”
I år er temaet for Frivillig Fredag ”Vis 
værdien” og lægger op til, at vi viser 
værdien af det engagement og  virke, 
frivilligheden bygger på, fællesskabet 
og det mennesker får ud af at gøre en 
forskel for og med andre.
Op til Frivillig Fredag har flere af de 
frivillige foreninger arbejdet med måder 
at  vise værdien på, f.eks. med film- eller 
billedmediet.   
En sprudlende festdag
Vi har arrangeret en sprudlende festdag, 
hvor der med billeder, film, tal og ord 
vil blive sat fokus på værdien af frivillig-
heden. 
Vi ruller den røde løber ud og byder på 
fernisering og filmpremiere. Vi byder op 
til dialog om værdien og betydningen af 
frivilligheden – for dig og  lokalsamfundet.

 

FrivilligSocialprisen 2017
Programmet byder bl.a. på en 

prisuddeling, hvor borgmester Dorte 
Meldgaard vil afsløre dette års modtager 

af FrivilligSocialprisen. 

Prisen går til en ildsjæl eller forening, der 
gennem frivilligt virke og engagement har 

gjort sig særligt bemærket på det 
frivillige sociale område til glæde for 

mennesker i Hillerød Kommune. 

 
 

Om Frivillig Fredag
Frivillig Fredag er en national, 
årlig fejring af frivilligheden og 

det frivillige engagement. 
Frivilligcenter Hillerød (og 110 

medlemsforeninger) samarbejder 
med Hillerød Kommune om at 

arrangere Frivillig Fredag i 
Hillerød. 

Tilmelding
Tilmelding sker ved at sende en e-mail til  
epost@frivilligcenter-hillerod.dk med navn(e) 
på alle deltagere, mail-adresser og hvorfra 
du/I kommer (forening/institution/virksomhed) 
snarest muligt og senest 25. september 2017.
Der er begrænset antal pladser (max. 100 
deltagere) – så meld dig til allerede nu!
Følg med på frivilligcenter-hillerod.dk  
og på Facebook! 

Fredensvej 12C • 3400 Hillerød 
Tlf. 48 24 19 07 
info@frivilligcenter-hillerod.dk 
www.frivilligcenter-hillerod.dk

Vi glæder os til at se dig til fejring af Frivillig Fredag 2017


