INVITATION TIL

Skab merværdi uden omkostninger
Grib en enestående mulighed og start nye samarbejder og netværk på
FrivilligBørs torsdag d. 27. september 2018

Hvad er en FrivilligBørs?

FrivilligBørs 2018:

En FrivilligBørs er en markedsplads, hvor vi bytter
varer i form af viden, aktiviteter og ressourcer
- uden at der er penge involveret.
Ved at tilbyde noget du/I gør og har, kan vi få mere ud
af de ressourcer og kompetencer, der findes i Hillerød.
Ofte er vi ikke klar over, at andre har brug for det, vi
kan. Andre gange ved vi ikke, hvor vi kan få hjælp til
en udfordring. Ved at sætte vores fælles ressourcer
og kompetencer i spil, bliver vi alle rigere.

Hvornår: Torsdag d. 27. september kl. 16.00-18.00
med efterfølgende torsdagsbar og uddeling af
FrivilligSocialprisen 2018.
Hvor: Truckhallen, Fredensvej 12A i Hillerød

Hvem står bag FrivilligBørs 2018?
Frivilligcenter Hillerød er arrangør i samarbejde med
C4, det lokale erhvervsliv, Hillerød Kommune, DGI,
HSI, Professionshøjskolen UCC i Hillerød og
Klaverfabrikken.

FrivilligBørsen giver dig mulighed for at:
•
•
•
•
•

Møde andre aktører på tværs af kultur-,
forenings- og erhvervslivet i Hillerød
Synliggøre og markedsføre aktiviteter og tilbud
Opdage nye muligheder for samarbejde
Engagere frivillige i aktiviteter
Være med i udviklingen om, at ”sammen er vi
stærkere” og kan få ting til at ske

Vil du være med eller høre mere, så kontakt:
Anette Nielsen - info@frivilligcenter-hillerod.dk
Tine Liisberg - tl@frivilligcenter-hillerod.dk

Hvordan deltager du?
Send en forhåndstilmelding nu. I august vil du få en
e-mail med mere information, hvor vi også beder dig
skrive, hvad du/I kan tilbyde andre, og hvad du/I
ønsker jer. Alle tilbud og ønsker samles i et børskatalog, som du får tilsendt, før FrivilligBørsen holdes.

Vi håber, at du har lyst til at deltage!
Tilmeld dig på e-mail til epost@frivilligcenter-hillerod.dk eller telefonnr. 48 24 19 07

