Frivillige grupper og laug
Ved de lokale afdelinger i Museum Vestsjælland er der organiseret et antal frivillige grupper, der varetager
opgaver, der er aftalt mellem den daglige leder og de frivillige tovholdere. Der er både tale om
selvstændige opgaver, hvor en gruppe frivillige inden for en ramme selv tilrettelægger arbejdet og står for
f.eks. vedligeholdelse af en apotekerhave i Sorø. Der kan også være tale om opgaver, hvor de frivillige
indgår i varetagelsen af faglige eller formidlingsmæssige opgaver i samarbejde med museets ansatte
personale. Det kan f.eks. være amatørarkæologer, der bidrager i forbindelse med undersøgelser og
arkæologiske udgravninger eller frivillige der indgår i den løbende registrering af genstande og arkivalier
under supervision af museets registratorer eller arkivfaglige medarbejdere. Mange frivillige indgår i den
daglige drift på museets afdelinger og er med til at bemande butikker og påtage sig formidlingsmæssige
opgaver i forbindelse med børneaktiviteter, events eller på anden vis bidrage til den løbende
vedligeholdelse og udvikling af museet.
De frivillige grupper er en bærende kraft i Museum Vestsjælland og er en integreret del af museets daglige
virke både foran og bag kulisserne.
Følgende grupper er organiseret ved museets afdelinger:

Flakkebjerg Skolemuseum
•

•

Skolehistorisk gruppe – varetager vedligeholdelse af Flakkebjerg Skolemuseum, bemander museet i
den almindelige åbningstid og deltager i formidlingen af den særlige skolehistorie, der knytter sig til
Flakkebjerg Forskole.
Kontaktperson på Flakkebjerg Skolemuseum og frivillig tovholder: Christen Nicolaisen tlf. +45 60 82
26 45, christennicolaisen@gmail.com

Kalundborg Museum
•

•
•
•
•
•

Kalundborg Arkæologiforening: Består af både amatørarkæologer og uddannede arkæologer.
Medlemmer skal være medlem af Kalundborg Museumsforening. Formanden sidder i Kalundborg
Museums bestyrelse. Deltager i udgravninger i MVE.
Event gruppe – hjælper til ved større arrangementer på museet.
Registrerings og samlingsgruppe – hjælper til med arbejde omkring museets genstandssamling.
E-vagt gruppe - ekstra vagter i weekender og ved særlige arrangementer, krydstogtsanløb m.v.
Rundering og servicering af publikum samt hjælper frontpersonalet med forefaldende arbejde.
Have og vedligeholdsgruppe – giver en hånd med praktiske opgaver knyttet til have og bygninger.
Kontaktperson på Kalundborg Museum og lokal frivilligtovholder: Martin Pavon, Tlf. +45 25 52 83
25, map@vestmuseum.dk

Holbæk Museum
•
•
•
•

Brevpakke laug - hjælper ved udsendelse af masseforsendelser. Tovholder: Karen Munk-Nielsen
Børneaktivitetslaug - deltager i afholdelsen og udviklingen af aktiviteter i skolernes ferier.
Tovholder: Anneli Kunosson.
Festlaug - indgår i planlægningen og afholdelsen af fester på museet. Tovholder: Karen MunkNielsen.
Fouragelaug - hjælper med traktementer ved udstillingsåbninger og står for bolchekogning,
madlavning, klejnekogning m.m.. Tovholder: Bitten Olsen.
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•
•

Gårdlaug - hjælper med diverse forefaldende opgaver f.eks. på værkstedet. Tovholder: Jens sejr
Jensen.
Havelaug - luger i museumsgården og passer urtehaven. Tovholder: Gudrun Lund.
Klosterstræde 8 laug - bemander lejligheden i Klosterstræde 8 og serverer f.eks kaffe med Richs på
udvalgte dage. Tovholder: Anneli Kunosson.
Krambodslaug - bemander og udvikler butikken i købmandsgården. Tovholder: Anneli Kunosson.
Museumsvagtslaug - fungerer som weekendvagter og vejledere af museets besøgende. Tovholder:
Bitten Olsen.
Pudselaug - pudser museets store samling af kobber- og sølvtøj. Tovholder: Gudrun Lund.
Registreringsgruppe – rengør, pakker, og placerer museumsgenstande på magasin. Frivillig
tovholder: Knud Baltser.
Skibslaug - museets ældste laug. Står for vedligeholdelse af og sejlads med museumsskibet KDL
Lodsbåden.Tovholder: Frivillig tovholder: Lis Pedersen.
Tekstillaug - arbejder bl.a. med formidling af museets store tekstilsamling.Frivillig tovholder: Janne
Christensen.
Havelaug på Bakkekammen 45. Frivillig tovholder: Anne Kristensen.
Pyntelaug. Tovholder: Gudrun Lund.
Udstillingslaug - hjælper med det praktiske ved udstillingsopbygning og –nedtagning. Tovholder
Karen Munk-Nielsen.
Der til kommer "frie fugle" uden laug med skiftende kontaktpersoner.
Kontaktperson på Holbæk Museum og lokal frivilligkoordinator: Karen Munk Nielsen, Tlf. +45 41 37
92 55, kmn@vestmuseum.dk.

Odsherreds Museum
•
•
•
•
•

Arkæologigruppe – i tæt samarbejde med museet, og detektorforeningen.
Lugekonerne – passer og plejer museumshaven.
Aktivitetsgruppen – formidling og kreative sysler for børn og barnlige sjæle.
Arrangementsgruppen – giver et nap med at afholde arrangementer på museet. Bl.a.
julearrangement og midsommerarrangement.
Kontaktperson på Odsherreds Kulturhistoriske Museum og lokal frivilligkoordinator: Thomas Lund
Johansen, tlf. 25 52 83 22, tjo@vestmuseum.dk.

Odsherreds Kunstmuseum samt Malergården
•
•
•

Lugekonerne & Mænd: Passer og plejer Geogine haven og den nye Æbleeng på Malergården.
Arrangementsgruppen: Hjælper ved selskaber og andre arrangementer på Malergården og
Kunstmuseet samt holder opsyn på Malergården.
Kontaktperson på Odsherred Kunstmuseum og Malergården og lokal frivilligkoordinator: Inge
Frandsen, tlf. +45 25 52 83 37, inf@vestmuseum.dk.

Ringsted Museum og Arkiv
•
•
•

Arkivgruppe – registrering af arkivalier, billeder, film mv.
Middelalderfestivalfrivillige – får festivallen med 10-15.000 besøgende til at fungere.
Ringsted Bogens redaktionsgruppe (6 personer) – redigerer lokalhistorisk årbog, læser korrektur,
afholder skrivekursus, yder hjælp til de personer der ikke selv kan skrive men er gode til at fortælle
mv.
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•

Kontaktperson på Ringsted Museum og Arkiv og lokal frivilligkoordinator: Dorte Riisgaard, tlf.
25528343, dr@vestmuseum.dk.

Skælskør Bymuseum
•
•
•

Frivillig arbejdsgruppe - Holder museet åbent for publikum og varetager forskellige formidlings- og
registreringsopgaver.
Museumsvagter – gruppe der er med til at holde museet åbnet og indgår i vagtplanen.
Kontaktperson på Skælskør Bymuseum og frivillig tovholder: Erik Dam (frivillig),
skaelskoer@vestmuseum.dk, tlf. 58 19 62 12.

Slagelse Museum
•
•
•
•
•

Købmandsgruppe - Bemander den levende købmandsbutik på museet og formidler historier fra det
levede liv bag disken.
Registreringsgruppe - Varetager sammen med museet personale registrering af museets samlinger.
Håndværkergruppe - Bistår museets museumshåndværker med praktiske opgaver på museet lige
fra opbygning af udstillinger til vedligeholdelse af bygningerne.
Formidlingsgruppe - Deltager i museets formidlingsaktiviteter og events. Museumsværter Bemander museets i åbningstiden og varetager salg i museumsbutik og cafe.
Kontaktperson på Slagelse Museum, Nikolaj Hedegaard Hüttel, tlf. 61222520,
nhh@vestmuseum.dk.

Sorø Museum
•
•
•
•
•
•

Ad hoc eventgruppe – Deltager i større events på museet, f.eks. Fars dag eller Kyndelmisse.
Formidlingsgruppe – deltager i særlige børneaktiviteter til jul og i ferieperioderne.
Biblioteksgruppe – deltager i vedligeholdelse og registrering af afdelingens bibliotek.
Ad hoc specialistgruppe – Bidrager med specialviden, når vi fortæller den lokale historie i
udstillingerne.
Havegruppe – passer Joachim Bursers Apotekerhave.
Kontaktperson på Sorø Museum og lokal frivilligkoordinator: Pernille Jacobsen, Tlf. +45 61 20 05
72, pj@vestmuseum.dk.
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