FUGLSANG KUNSTMUSEUMS VENNER

Har du lyst til at blive frivillig på Fuglsang Kunstmuseum?

De frivillige er en gruppe medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, som har valgt at tilbyde deres
praktiske hjælp til museet, og som udfylder en lang række opgaver, hvor ekstra hænder gør en mærkbar
forskel – for både gæster og ansatte medarbejdere. Nedenfor er beskrevet de opgaver, som museet
har/forventer at få i den kommende tid, og hvor hjælp er/vil være velkommen (oplæring v. museets
personale eller andre frivillige. Kontakt museumsforvalter Jesper Smith for flere oplysninger (se nederst),
hvis du har spørgsmål eller er i tvivl – eller udfyld denne blanket og aflevér den i butikken næste gang, du er
på museet. Du må gerne krydse af flere steder, hvis du har lyst!!

Arbejdsopgaver
O Vagt (runderende opsyn i udstillingerne mv.)
O Café-assistance (hjælp til afrydning/opvask i cafeen. NB Særlige forhold for efterlønsmodtagere)
O Plakatophængning (plakatophængning af ca. 10-15 plakater i forretninger, lægehuse e.l. i din hjemby
eller anden ledig rute.
O Kreativt arbejde (mindre syopgaver; div. salgsprodukter til butikken af gl. udstillingsplakater mv.)
O Administrativ hjælp (forsendelser, presseklip, arkivering, evt. hjælp i butikken v. større arrangementer)
O Hjælp ved museets og KUMUS’ formidlingsarrangementer (ekstra hænder til børnearrangementer,
vejledning til brug af museets udstyr til foredrag e.l. afhængig af arrangementets art)
O Hjælp til særlige arrangementer og events
O Hjælp til udendørs aktiviteter (div. aktiviteter i landskabet omkring museet/Fuglsang, p-vagtfunktioner
ved større aktiviteter mv. – også i regnvejr!)

Navn: ____________________________________________________________

Adresse (gade, postnr., by): __________________________________________

_________________________________________________________________

Tlf. (hjem + mobil): ________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________

Bemærk, at frivillige (i lighed med museets ansatte personale) skal forevise ren straffeattest, og at museet
indhenter børneattester. Interne oplysninger, som frivillige måtte blive bekendt med via deres arbejde på
museet, skal behandles med fortrolighed. Museet videregiver ikke personlige oplysninger om frivillige til
tredjepart.

Kontakt: Museumsforvalter Jesper Smith – js@fuglsangkunstmuseum.dk/54781414/29617930

