
 

    

   

 

   

Beskrivelse af de frivillige arbejdsgrupper  

Registrering  

Gruppen arbejder med registrering, fremfinding, nedpakning  og  magasinering af  

museumsgenstande. Genstandene registreres i Kulturstyrelsens  registreringssystem for 

de danske museer SARA.  Arbejdet kræver grundig oplæring i systemet i form af 

sidemandsoplæring og evt. kursus i ODM-regi. Derudover kræver arbejdet  oplæring i 

korrekt håndtering af  museumsgenstande, fotografier og andre effekter.  

Arbejdet indbefatter registrering af nye genstande i SARA (it-systemet), fysisk mærkning af  

genstandene, indpakning og nedpakning til  magasin. Fremfinding og oprydning af  

genstande og effekter i forbindelse med opbygning og nedtagning af udstillinger. 

Besvarelse af  henvendelser fra borgere omkring donationer i samarbejde  med det lønnede  

personale.  Gruppen  arbejder også med  formidling af viden og  fremfinding af  billeder, 

arkivalier mm. ved henvendelse af museets lønnede- og  frivillige medarbejdere samt 

borgere.  

Kvalifikationer:  

Systematisk, grundig og  har  ordenssans.  

Kendskab  til arbejde  med it og it-systemer.  

Interesse  for museumsgenstande og historie.  

Rundvisere  

Rundvisergruppen  viser grupper af  besøgende rundt i udstillinger, haver og landsby. 

Rundvisningerne aftales og bookes inden  besøget. Gruppen står også  for offentlige  

temarundvisninger efter aftale og koordinering med det lønnede personale. Arbejdet 

kræver viden om  udstillingerne, udendørsarealerne  og lokalhistorien. Rundviserne  

oplæres ved sidemandsoplæring og læsemateriale udarbejdet af  museet. Rundviserne  

arbejder både selvstændigt  og sammen  med  de andre i gruppen.  Som rundviser er 

opgaven primært at vise rundt på hele museet.  Der ud over kan  man specialisere sig i en  

enkelt udstilling.  Du skal have lyst til at forberede  dig og  holde dig opdateret i forhold til det  

faglige indhold i udstillingerne og museets formidlingsområde.  

Kvalifikationer:  

Interesse for og gerne viden om historie. 

Flair for formidling og for at sætte sig ind i nyt stof og strukturere det. 

Udadvendt og serviceminded. 

Fleksibel og åben overfor at modtage feedback fra andre. 
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Erindringsformidling  

Museet har forskellige erindringstilbud. Formålet med tilbuddene er at give mennesker, der 

er ramt af demens, sansebaserede oplevelser, der bringer dem i kontakt med egne 

erindringer, som demenssygdommen ellers forhindrer. At arbejde med erindringer bliver 

også kaldt reminiscens. Reminiscens handler om at skabe erindringer til og genkalde 

minder fra den enkeltes liv. At holde gammelkendte ting i hånden skaber genkendelse og 

åbner op for samtaler om livet før i tiden. Gruppen arbejder med selve formidlingen og 

udførelsen af tilbuddene dvs. står for erindringsbesøg i 1950er stuen og besøg på 

plejecentre med erindringskasser. Derudover vedligeholder og koordinerer gruppen 

indhold og udlejning af museets 7 erindringskasser. Arbejdet kræver oplæring i tilbuddene 

og metoderne omkring reminiscensarbejde. 

Kvalifikationer:  

Interesse for og gerne erfaring med at arbejde med mennesker med demenssygdomme. 

Interesse for det enkelte menneskes livshistorie. 

Interesse for og gerne kendskab til tidstypiske effekter fra hverdagslivet. 

Åben, lyttende og glad for at arbejde sammen med andre. 

Museumsværter/vagter  

Gruppen holder museet åbent for publikum på både hverdage, søn- og helligdage. 

Arbejdet består i at tage i mod de besøgende i hovedindgangen, på Lindbjerggård og 

købmanden i Lynsmedens Hus, fortælle dem om udstillinger og om, hvordan man som 

besøgende finder rundt i udstillinger og landsby. I de to museumsbutikker i indgangen og 

Lynsmedens Hus står museumsværterne for salg, og skal kunne betjene kasserapperatet 

og Dankortterminalen. Derudover registrer værterne besøgstal i hovedindgangen. 

Værterne fungerer også som kustoder, og de holder øje med udstillingerne dels ved fysisk 

rundering, dels ved hjælp af kameraovervågning. Til arbejdsopgaverne hører, at værterne 

åbner og lukker museet efter en beskreven procedure. På hverdage er vagterne som vært 

på 2 ½ time ad gangen enten formiddag eller eftermiddag (tirsdag-fredag). Værterne må 

meget gerne være lokalhistorisk interesserede og have kendskab til lokalområdet. 

Søn- og helligedage er vagterne på 4 timer og 20 minutter i tidsrummet kl. 10.50-15.10. 

Hverdagsvagterne foregår som regel alene, men med back-up fra det lønnede personale, 

mens søndagsvagterne foregår i små grupper af 2-4 personer. 

Kvalifikationer:  

Være villig til at sætte sig ind i museets historie og udstillinger. 

Serviceminded, initiativrig og tålmodig. 

Lidt af en ”menneskekender”. 

Være omstillingsparat og fleksibel. 

Give gæsten den gode oplevelse og ”her vil jeg komme igen” og sætte gæsten i centrum. 

Gode samarbejdsevner, men kan også arbejde selvstændigt. 

Teknisk snilde og være praktisk anlagt. 
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Haveholdet  

Gruppen passer de to historiske haver og museets grønne områder. Arbejdet består i alle 

typer havearbejde fra lettere opgaver som lugning og nedsætning af blomsterløg til 

tungere opgaver som hækklipning og græsslåning. Som frivillig på haveholdet får man 

ansvar for et bestemt område, men arbejdet foregår i tæt samarbejde med de andre på 

holdet. Derudover beskæftiger en del af gruppen sig med mere håndværksmæssige 

udendørs opgaver fx vedligehold og udskiftning af pileflethegn. Man kan vælge, hvilken 

type arbejde, man særlig ønsker at lave. Gruppen arbejder primært i sommerhalvåret. I 

vinterhalvåret arbejdes der på mindre praktiske opgaver såsom maling af havemøbler. 

Haveholdet arbejder tirsdage og onsdage morgen/formiddag. 

Kvalifikationer:  

Interesse for havearbejde og de historiske planter. 

God til at samarbejde med andre. 

Grønne fingre og gå på mod. 

Smedene  

Gruppen holder smedjen i Lynsmedens værksted levende og åben for publikum. Sidste 

søndag i måneden og til arrangementer tænder smedene op i essen, og viser håndværket 

for museumsgæsterne. Smedene indgår også af og til i Skoletjenestens undervisning i 

forbindelse med tilbud til specialklasser. 

Kvalifikationer:  

Håndværkmæssig kunnen og viden indenfor området. 

Lyst og evne til at formidle håndværket for både børn og voksne. 

God til at samarbejde med de andre i gruppen og evt. være med til at udvikle 

håndværksmæssige projekter. 

Arrangementer og familieaktiviteter  

Året i gennem byder museet på forskellige arrangementer og familieaktiviteter fx 

høstmarked og efterårsferie. Typisk er de frivillige medarbejdere, der indgår i aktiviteterne, 

også en del af andre arbejdsgrupper. Tilmelding til arbejdsopgaver i denne gruppe sker 

derfor ad hoc. I denne arbejdsgruppe har vi brug for frivillige, der kan og har lyst til meget 

forskelligt fx bliver der hvert år til fastelavn lavet fastelavnsværksted, hvor kreativiteten er i 

højsædet. Til arrangementer som høstmarked har vi brug for masser af praktiske hænder 

til fx at sætte telte op og bære borde og bænke. 

Kvalifikationer:  

At kunne lide at skabe noget i fællesskab og løfte praktiske opgaver. 

Forskellige håndværks- og/eller håndarbejdsmæssigkunnen. 

Kreative evner og idéer. 

Koordinering og samarbejde. 
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