
 
Skabelon til lokal pressemeddelelse i anledning af Frivillig Fredag 2022 

 

De frivillige fejres i (KOMMUNE EL BYNAVN) 
I anledning af Danmarks nationale frivilligdag; Frivillig Fredag, inviterer 

(ARRANGØR) til (AKTIVITET) 

 

På tværs af landet fejres frivilligheden fredag den 30. september 2022, når den årlige Frivillig Fredag løber 

af stablen. Også i (KOMMUNE / BYNAVN) skal de frivillige fejres og hyldes, og derfor inviterer (ARRANGØR) 

(MÅLGRUPPE) til (AKTIVITET) (STED OG TIDSPUNKT). 

Frivillig Fredag, som altid falder den sidste fredag i september, er en hyldest til de mange tusinde frivillige, 

der hver dag gør en forskel – for deres sag, for deres medmennesker og for deres lokalområde.  

Temaet for dette års fejring er; Fælles Fremtid Lokalt.  

”Vi ønsker at sætte fokus både på fællesskabet lokalt, men også på styrken i partnerskaber, netværk og 

brobygning – på tværs af fællesskaberne; foreningerne, erhvervslivet, kommunen, borgere og alle andre, der 

har lyst. Sammen står vi stærkest – både nu og fremadrettet,” fortæller (NAVN FRA ARRANGØR). 

Udover at sætte fokus på de mange frivillige muligheder og lokale fællesskaber i (KOMMUNE / BYNAVN), 

ønsker (ARRANGØR) også at bruge Frivillig Fredag-arrangementet til at sende en særlig tak til de frivillige.  

”De fantastiske frivillige i (KOMMUNE / BYNAVN) yder en formidabel indsats for de lokale fællesskaber i 

vores kommuner, og derfor fortjener de i den grad anerkendelse og hyldest – ikke bare på Frivillig Fredag, 

men hver dag. I første omgang glæder vi os til at forkæle dem med (XXX) på Frivillig Fredag den 30. 

september;” lyder det fra  (NAVN FRA ARRANGØR), der håber at mange af kommunens borgere vil tage del i 

festlighederne på (STED OG TIDSPUNKT) og sammen sætte fokus på vores fælles fremtid.  

Vil du være med? Læs mere om Frivillig Fredag på www.FrivilligFredag.dk eller find et sted, hvor du kan 

gøre en forskel på www.Frivilligjob.dk 

http://www.frivilligfredag.dk/
http://www.frivilligjob.dk/

