Museum Vestsjællands frivillige grupper og laug
I Museum Vestsjælland ser vi vores frivillige som museets superbrugere. Det er borgere fra vores
museumsområde som bakker op omkring vores arbejde og målsætninger – superbrugerne kender
vores udstillingshuse og arbejdsopgaver indgående og er gode ambassadører ud i samfundet.
Superbrugerne er flødeskummen, der gør det lidt bedre, lidt rare og lidt sjovere for gæster at
besøge museet eller for ansatte at gå på arbejde.
Arrangementsfrivillige og særlige værter
Alle udstillingshuse har frivillige som i større eller mindre grad er de ekstra hænder der gør, at
arrangementer kan afvikles og udstillingerne kan holde åbent. Opgaverne spænder vidt fra
aktiviteter med eller vejledning af gæsterne og til praktiske gøremål som kaffebrygning,
oprydning og vedligehold.
Skælskør Museum er drevet næsten alene med frivilliges engagement og indsats. Her mødes en
arbejdsgruppe ugentligt og planlægger årets arrangementer, udstillinger m.m. Det er
arbejdsgruppen, der holder museet åbent i sommerhalvåret og til jul.
Kontaktperson er formanden for arbejdsgruppen i Skælskør, Peter Faber.
Mail: skaelskoer@vestmuseum.dk, tlf. 59 43 23 53
Kalundborg Museum har frivillige der er e-vagter (hjælpere til den ansatte museumsvært i
weekender) og praktiske hjælpere ved receptioner o.l. Der er frivillige, der deltager i
ferieaktiviteter og agerer som miniguider, når krydstogtskibe anløber havnen og Højbyen
summer af engelske gæster.
Kontaktperson er lokal koordinator Laura Marie Stuhr Enstrøm. Mail: lse@vestmuseum.dk, tlf.
29 62 40 05
Holbæk Museum har frivillige der fungerer som ekstra vagter i weekender, serverer kaffe ved
gruppebesøg eller deltager i større arrangementer som Julemarked, Theselskabet og ved
ferieaktiviteter. Derudover holder en gruppe jævnligt åben i den gamle købmandsbutik –
Kramboden.
Kontaktperson er lokal koordinator Karen Munk-Nielsen. Mail: kmn@vestmuseum.dk, tlf. 41
37 92 55
Slagelse Museum har både formidlingsfrivillige, praktiske frivillige og teaterfrivillige, der dels
hjælper til i den gamle købmandsforretning, deltager i ferieaktiviteter og spiller uhyggeligt
skuespil til De Dødes Nat.
Kontaktperson er lokal koordinator Helle Ålsbøl. Mail: haa@vestmuseum.dk, tlf. 61 22 25 20
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Odsherreds Museum har en stor gruppe frivillige omkring museumsforeningen, der byder ind
med børneaktiviteter til Geoparkfestivalen og i alle skoleferier. Derudover er der frivillige der
giver et nap med, når museet afvikler arrangementer, kulturhistoriske oplevelser, julemarked,
Kulturnat eller laver aktiviteter i oldtidsværkstedet. Der er også en omvisergruppe der formidler
museets udstillinger, nærområde og Annebjerggaard.
Kontaktperson er lokal koordinator Thomas Lund Johansen på mail: tjo@vestmuseum.dk, tlf. 25
52 83 22 eller kontaktperson i Museumforeningen Joan Almgren på mail:
urbangartner51@gmail.com, tlf. 25 46 56 56.
Odsherreds Kunstmuseum og Malergården har nogle få frivillige der hjælper ved selskaber og
arrangementer på Malergården og Kunstmuseet samt holder opsyn på Malergården.
Kontaktperson er museumsvært Inge Frandsen. Mail: inf@vestmuseum.dk, tlf. 25 52 83 37

Flakkebjerg Skolemuseum har en lille håndfuld frivillige, der tilser huset og holder museet åbent
på udvalgte dage.
Kontaktperson er formand for Flakkebjerg Museumsforening Erik Jensen.
Mail: bente.erik@mail.dk, tlf. 22 57 49 17
Haver og grønne fingre
I flere udstillingshuse har vi haver, der bliver passet og plejet af frivillige.
Holbæk Museum har både bede inde i museumsgården og en have på Bakkekammen 45, der
begge steder passes af frivillige.
Kontaktperson er lokal koordinator, Karen Munk-Nielsen. Mail: kmn@vestmuseum.dk, tlf. 41 37
92 55
Malergården har en flot prydhave, der i sommerhalvåret ugentligt har behov for lugning. Der er
hjælp og vedledning fra museumshåndværker Helmer.
Kontaktperson er museumsvært Inge Frandsen. Mail: inf@vestmuseum.dk, tlf. 25 52 83 37
Odsherreds Museum på Annebjerggaard har også en flot urtehave, der passes af frivillige fra
Odsherreds Museumsforening. Her er også en servicegruppe der står for praktiske opgaver
og udendørs vedligehold.
Kontaktperson er lokalkoordinator, Thomas Lund Johansen på mail: tjo@vestmuseum.dk tlf. 25
52 83 22.
Sorø Museum har en apotekerhave der passes af Havehistorisk Forening i Sorø
Kontaktperson er enten lokal koordinator, Pernille Jakobsen, pj@vestmuseum.dk, tlf. 61 20 05
72 eller formand for Havehistorisk Forening i Sorø, Kirsten Sternberg tlf. 40 54 13 07
Slagelse Museum har et grønt byrum med bålplads og urtebede. Gruppen af frivillige er relativ ny,
men indgår gerne i formidlingsaktiviteter i og omkring haven.
Kontaktperson er lokalkoordinator, Helle Ålsbøl. Mail: haa@vestmuseum.dk, tlf. 61 22 25 20
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Kalundborg Museum har en kulturbotanisk have med middelalderplanter, skønne stokroser, en
dejlig græsplæne og en miniby med lerhuse. Middelalderbedene passes af en trofast frivillig, men
resten ønsker museumspedellen sig hjælp til at passe. Det er ønsket at få en ny frivilliggruppe til
at hjælpe med vedligehold af lerhusene og de grønne arealer.
Kontaktperson er lokalkoordinator, Laura Marie Stuhr Enstrøm. Mail: lse@vestmuseum.dk, tlf.
29 62 40 05.
Middelalderfrivillige
Ringsted Middelalderfestival afvikles i lige år og har ca. 120 frivillige.
Kalundborg Middelalderfestival afvikles i ulige år og har ca. 40 frivillige.
Der indkaldes ca. et halvt år før festivalafholdelse til opstartsmøde og herefter er der møder,
aktiviteter og arrangementer, man kan deltage i.
Nogle grupper mødes ugentligt – andre har en stor opgave optil afvikling og nogle opgaver foregår
kun under selve festivalen.
Aktiviteter og arbejdsgrupper:
- mad- og drikkeboder
- børneaktiviteter
- vedligehold og syning af dragter
- bygning og opsætning af kulisser
- historisk skuespil og optrin
Kontaktperson for middelalderfrivillige er Laura Marie Stuhr Enstrøm. Mail:
lse@vestmuseum.dk, tlf. 29 62 40 05
Genstandshåndtering, registrering og arkivering
Holbæk Museum har flere laug, der arbejder med håndtering og registrering af genstande og
studiesamlinger.
Kontaktperson er lokal koordinator Karen Munk-Nielsen. Mail: kmn@vestmuseum.dk,
tlf. 41 37 92 55
Museumsskibet KDL Lodsbåden bliver vedligeholdt og sejlet med af Skibslauget, der er en forening
med egen bestyrelse og kontingent.
Kontaktperson er lokal koordinator på Holbæk Museum, Karen Munk-Nielsen. Mail:
kmn@vestmuseum.dk, tlf. 41 37 92 55
Ringsted Museum og Arkiv har frivillige på arkivet, der kommer ugentligt og digitalisere aviser,
billeder og andre arkivalier.
Kontaktperson er Museumsinspektør og arkivar Rikke Elise Roos. Mail rer@vestmuseum.dk , tlf.
25 52 83 45
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