
 
 

Beskrivelse af typiske arbejdsopgaver i ISS KLUB FRIVILLIG 
 

Denne beskrivelse er hele tiden under opbygning, da der altid vil komme nye opgaver til eller 
ændringer på eksisterende opgaver.  

Vi prøver alligevel at give et overblik på, hvad de forskellige opgaver går ud på nedenfor. 

 

 

Grundlæggende info om at deltage på en vagt. 
Når du er på vagt i Klub Frivillig, er der nogle spilleregler, vi alle gør vores bedste for at overholde:  

1. Vi er positive overfor vores gæster og hinanden 

2. Vi tager udfordringerne med et smil 

3. Vi møder 15 minutter før vagten starter og får en grundig intro 

4. Vi er fleksible og hjælper hinanden 

5. Vi spørger, hvis vi er i tvivl om noget 

6. Vi tager ansvar for opgaven 

7. Vi arbejder på det gode fællesskab alle sammen 

8. Vi respekterer folks forskelligheder 

9. Vi holder pladserne ryddet (5 mtr. reglen) 

10. Vi byder nye godt velkommen 

 

  



 
 

Følgende er opgaverne der skal udføres til Skønne Skævinge:  
 

Backstage hjælpere 
• I backstage området skal der både bruges hjælp til forplejningen til kunstnerne, rydde op i 

teltet og vise dem omklædnings mulighederne, samt de ad-hoc opgaver der kommer.  

• Derudover skal der bruges nogle hænder til at hjælpe med at få deres udstyr op og ned af 
scenen.  

• Kim Reesen er ansvarlig på scenen. Heidi Lundgren er ansvarlig for teltet og forplejning.   

Banko hjælpere 
• Før bankospillet torsdag, skal der bruges hjælpere til at sætte præmierne flot op og gøre 

klar til salg af div. spil i indgangen.  

• Inden spillet sættes i gang skal der sælges bankoplader og div. spil.  

• Under bankospillet skal der uddeles præmier, tjekkes bankotal og sørge for at svare på 
deltagernes spørgsmål. 

• Sabrina Bach er banko ansvarlig.  

Barvagter store telt 
• Der skal i den store bar sælges og serveres drikkevarer til gæster i og udenfor teltet.  

• Oprydning i baren og teltet er en del af denne opgave.  

Børnehaverne på pladsen 
• Fredag formiddag inviterer vi institutionerne fra lokalområdet op på pladsen, hvor de kan 

benytte børneområdet, spise deres frokost, få en is og danse til musik.  

• Der skal bruges hjælp til at holde øje med at børnene bliver på området og hjælpe til med 
de ad-hoc opgaver der kommer.  

• Helle Sørensen er ansvarlig for aktiviteten.  

Cocktail og øl bar 
• I denne bar skal der serveres og laves gode cocktails. Erfaring med cocktail vil være en 

fordel. 

• Der skal også serveres speciel øl på fad og flaske.  

• Oprydning i og omkring baren er også en del af opgaven.  

• Mette Larsen er ansvarlig for cocktail delen.  

• Lauge Birk er ansvarlig for speciel øl delen.   



 
 

Hjælpere til lokaldysten 
• Før, under og efter Lokaldysten skal der være hjælpere ved mål området til at servere frugt 

og grønt, vand osv.  

• Der skal være hjælpere til at svare på spørgsmål fra deltagerne og guide dem i den rigtige 
retning.  

• Henrik Vick og Gine Olsen er ansvarlig for denne aktivitet.   

Infobod 
• I denne bod skal der svares på helt generelle spørgsmål fra gæsterne på dagen.  

• Der skal yderligere sælges armbånd til børneområdet, samt støtte armbånd til Skønne 
Skævinge.   

Kiosk vagter 
• I denne bod skal der sælges og serveres, slik, kage, kaffe og hvad vi nu har købt ind. 

• Eva Kjer er ansvarlig for dette.   

Loppemarked 
• Som hjælper til loppemarkedet, skal du hjælpe lopperne på plads, guide dem i forhold til 

retningslinjerne og generelt svare på deres spørgsmål.  

• Når loppemarkedet er i gang, gås der runder på pladsen og holder øje med at alle har det 
godt.  

• Mette Larsen er ansvarlig for denne aktivitet.   

Nedtagning 
• Søndag i uge 26 er store oprydningsdag. Alt skal pakkes sammen, puttes på plads i 

containere eller smides ud.  

• Alle kan være med. Der er opgaver til alle størrelse og aldre.  

Opsætning 
• Mandag, tirsdag og onsdag skal vi sætte pladsen op og gøre den klar til gæsterne.  

• Det er alt fra teltopsætning, lægning af gulv i telte, sætte borde og bænke op, til at der skal 
hænges skilte op, vakses borde af, pynte op og meget andet.  

• Alle kan være med. Der er opgaver til alle størrelse og aldre.  



 
 

 
 
 
Opsyn børneområdet 

• I børneområdet er der mange forskellige aktiviteter, som hoppeborg, sandkasse, scene 
med underholdning, bassin med bolde og meget andet.  

• Her skal der hele tiden være nogle voksne, som kan holde øje med at der bliver passet på 
tingene, at ingen kommer til skade og nogen som kan svare på spørgsmål.  

• Marlene Behrensdorff og Rie Petersen er ansvarlige for dette område.  

Pølsesalg mm.  
• I denne bod skal der sælges og serveres madvarer, som pølser, brød, pattegris, burger osv. 

Maden bliver tilberedt af andre.  

• Eva Kjer er ansvarlig for dette.  

Runner / opfylder 
• Som runner / opfylder skal der holdes øje med om barerne og madstederne mangler noget.  

• Der skal køres drikkevarer, krus og andet lækkert ud til barerne og backstage løbende. 

• Ad-hoc opgaver kan forekomme.  

• ? har ansvaret for dette.    

Ølvogn 1 og 2 
• I ølvognene skal der sælges og serveres kolde drikkevarer. Det drejer sig om fadøl, 

sodavand, vand osv.  

• Oprydning i og omkring vognen er også en del af opgaven.    

 

 

Mvh.  

Teamet bag frivilligpleje  

ISS Klub Frivillig 

 

Lasse F. Petersen 

Mobil: 40 10 55 20 

Mail: frivillig@iss-klubfrivillig.dk 


