
Stort tillykke til Anne Hagemeister 

som onsdag d. 18. august blev ud-

valgt som årets Frivillige i Hørs-

holm. 

Bestyrelsen i Frivilligcenter &Selvhjælp Hørs-

holm indstillede Anne Hagemeister til prisen 

som årets frivillig i Hørsholm 2021, fordi hun er 

en af hverdagens usynlige helte. Anne er med til 

at forbedre livskvaliteten for mange ældre bor-

gere i Hørsholm. Hun er altid hjælpsom og stiller 

op når der er brug for en hånd. 

I en formel ramme er Anne frivillig hver anden 

uge i Blå Time i Ådalsparken.  Her er hun initia-

tivrig og en samlende kraft i gruppen.  Mange 

ældre i byen kender Anne som frivillig i Dynamo-

centeret, hun siger sjældent nej til en opgave og 

er ikke bleg for at give en hånd med på de fleste 

områder. Anne har bidraget som frivillig når der 

arrangeres Juleaften i samarbejde med Hørs-

holm Kirke. Seneste frivilligopgave er Walk and 

Talk for Demensramte og deres pårørende. An-

ne yder en uvurderlig indsats i gruppen med tål-

modighed og indlevelse i forhold til en lidt skrø-

belig gruppe.  Anne er flittig i Frivilligcenteret og 

hjælper med praktiske opgaver på kontoret. 

Derudover er Anne en rigtig god nabo for de se-

niorer som bor omkring hende i Ådalsparken.  

Hun bager altid glad og gerne ved forskellige 

arrangementer og samler skrald på sine mange 

gåture rundt i Hørsholm. 

Fordi Anne er så alsidig og vedholdende i sit fri-

villige arbejde, og hun er afholdt alle de steder 

hun kommer, mener  vi, at hun i den grad har 

fortjent prisen som Årets Frivillig 2021.  

Stort tillykke Anne. 

 

Årets Frivillig 2021 

Også stort tillykke til Finn Rolf Jacob-

sen fra Seniorrådet som også fik pri-

sen som årets Frivillig i år. 

Hørsholm Kommune valgte at uddele 

to priser i år. På grund af Corona blev 

prisen ikke uddelt i 2020. 

Borgmesteren ønsker Anne tillykke 


