Finalisterne til årets Fantastiske Frivillig-pris er fundet
De ti finalister til årets Fantastiske Frivillige-pris, der uddeles for at hylde Danmarks ildsjæle,
er fundet. Vinderen bliver kåret den 26. november og modtager en præmie på 25.000 kroner.
På trods af at 2020 har stået i coronaens tegn, knokler alle Danmarks frivillige videre, og den 26.
november bliver årets Fantastiske Frivillige kåret og hyldet. De ti finalister til frivillig-prisen er nu fundet.
”De ti finalister er mennesker, der drevet af forskellige motiver, rækker ud til andre mennesker og på
hver deres måde gør verden til et bedre sted for andre. Og det er sådan set ligegyldigt om corona
kommer forbi og forsøger at spænde ben for deres indsats. De knokler bare videre,” siger Marie Louise
Godtholdt, national chef i Røde Kors.
Fantastiske Frivillige er en årlig pris, der uddeles af Røde Kors, Coop, Roskilde Festival og Kræftens
Bekæmpelse for at hylde frivillige Danmark. Udover prisen modtager den fantastiske frivillige også en
præmie på 25.000 kroner sponsoreret af Coop. Pengene er til den forening, den frivillige kommer fra.
”Frivilligheden blandt finalisterne omfavner både børn, unge, voksne, udsatte, mennesker med handicap
og det i aktiviteter og samvær, hvor alle mødes i øjenhøjde og gensidig respekt,” siger Malene Brandt,
chef for foreningsteamet i Coop.

Mangfoldighed blandt finalisterne
De ti finalister til at vinde årets Fantastiske Frivillige er Bianca Andersen, næstformand i Transpersoner i
Danmark, Caroline Blum, frivillig i Det Nationale Sorgcenter - Børn, Unge & Sorg, Daud Hussein Ahmed,
frivillig i AarhuSomali, Helene Nejst, frivillig i Røde Kors, Henriette Mørkholt Jacobsen, FDF-leder i
Frederikshavn, Jef Holm-Hansen, koordinator i Mænds Mødested Elefanthuset, Lene Kirstine
Baggersgaard, frivillig i Vejle Krisecenter, Lise Hogstad, frivillig i Skolens Venner, Lotte Rigmor Jung,
frivillig i TUBA, og Ruben Wendelboe Hansen, leder for sommerlejr i Pindstrup Centret.
”Det gør altid stort indtryk at læse om og mærke mangfoldigheden i frivilligt arbejde overalt i Danmark.
De ti finalister repræsenterer på en gang både stærke traditioner i frivillighed og nytænkning,” siger
Charlotte Bach Thomassen, landsformand i DGI.
Du kan læse mere om Fantastiske Frivillige og de ti finalister på www.fantastiskefrivillige.dk.
For mere information, kontakt Røde Kors’ pressetelefon på 3529 9699.

