At være frivillig på Ballerup museum !
Det har jeg været i mange år, og er noget, som jeg er meget glad for. Her møder jeg
mange forskellige mennesker, andre frivillige, det faste personale, og ikke mindst de
mange gæster, der besøger museet.
De mange frivillige, som jeg arbejder sammen med, har meget forskellige
baggrunde arbejdsmæssige, som gør, at det er en spændende og alsidig gruppe mennesker
at arbejde sammen med, og som har givet mig nye relationer og venskaber.
Det faste personale,er fagligt dygtige og inspirerende, gør mig nysgerrig især på det hi
storiske, og giver mig en større viden, og lyst til at lære mere.
De mange besøgende, familier med børn, institutioner og skoler med både store og små
børn, plejehjem med ældre mennesker, er med til at give mange sjove og gode oplevelser.
Alt sammen noget der gør det dejligt og menighedsfuldt for mig at være frivillig ved
museet.
Der er mange forskellige arbejdsområder, man som frivillig kan vælge at være en
del af. Jeg selv har valgt havearbejde, skoletjeneste, medvirken i forskellige arrange
menter, som Museet står for. Øvrige opgaver for frivillige, kan ses andensteds på
hjemmesiden.
Som en sidegevinst ved at være frivillig ved museet kan nævnes, at museet ligger i den
lille smukke landsby Pederstrup. Her er der rig mulighed for at følge årstidernes gang,
der er meget smukt på alle årstider. Museet har en gammel have med bl.a. frugttræer,
og når de blomstrer om foråret, er der meget smukt. Sommeren med de mange blomster i
den gamle have, efteråret med de flotte farver, og vinteren, når den viser sig med sne og
frost.
Alt dette får jeg med, når jeg arbejder på museet, og det er ikke så tosset endda.
Kort sagt "jeg bliver glad af at være frivillig på Ballerup museum"
LISE.

