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Uvelse Minikøb – frivillige søges – vil du være med? 
 
Butikken skal som bekendt, drives med frivillig arbejdskraft. Niels har haft flere opslag om det på Facebook 
og der er nogle, som har luftet interesse for at være med – tak for det. 
 
Fra starten har det dog kun været en mindre gruppe, som har løst opgaverne, fordi vi hurtigt så, at det var 
nødvendigt at få det hele klarlagt og beskrevet først.  Nu er vi godt i gang og klar til at brede denne 
spændende opgave ud på flere hænder. 
 
Hvad betyder det at være frivillig i en dagligvarebutik og i Uvelse Minikøb? 
Der er opgaver i en dagligvarebutik hver eneste dag. Hylderne tømmes og skal fyldes op. Der skal købes ind 
og der skal holdes øje med holdbarhed, temperaturer, købes ind og gøres rent. Nogle af opgaverne skal 
løses dagligt, andre en eller to gange ugentligt.  
 
Opgaverne i Uvelse Minikøb adskiller sig på den måde ikke fra andre dagligvarebutikker, bortset fra at den 
er meget mindre. Men den adskiller sig markant ved at være et fælles projekt for byen på vejen mod at få 
den endelige butik.  Som frivillig er man med til at sikre, at den midlertidige løsning kan fungere så godt, at 
det er attraktivt at handle der og samtidig får man en unik mulighed for at lære noget helt nyt. 
 
Hvilke opgaver skal løses? 
Der er tre hovedgrupper af opgaver: 

1. Varer – køl, brød, frugt og grønt 
Indkøb hos Meny i Allerød, opfyldning - 2 x ugentligt (mandag og torsdag formiddage) 
Løbende kontroller og tilretning – flere gange om ugen. 

2. Varer – frost, nonfood og kolonial 
Bestilling af varer – 1 x ugentligt (mandag) 
Afhentning af varer hos Meny i Allerød (fra torsdag kl.14 til senest fredag kl. 14) 
Opfyldning, kontroller og tilretning - flere gange om ugen. 

3. Rengøring 
Gulvask, aftørring af overflader mm. 1 x ugentligt og efter behov. 

 
Opgaverne løses i hold á 2-3 personer. Holdene arbejder hver 3. uge og en uge ad gangen fra mandag-
søndag. Holdet fordeler selv opgaver imellem sig i løbet af ugen.  
 
Alle 3 opgaver kan i princippet løses af det samme hold, men kan lige så vel deles op på 1, 2 eller 3 hold.  
Opgaverne med varer er de mest tidskrævende ifb. indkøb og opfyldning. Påregn op til 3 timer pr. gang pr. 
person. 
 
Vi forestiller os derfor at vi skal have minimum 3 hold med 6 personer i alt og maksimum 9 hold.  
 
Hvad kræver det?  
Du skal være klar til: 

 at investere en del af din tid i de uger du har meldt dig til opgaven 
 at det skal ske på de dage, der er nævnt, medmindre noget presserende hindrer det 
 at være fleksibel ift. hold-kollegaer, der kan blive forhindret. 

Hvis du gerne vil arbejde med varer: 
 at lære noget nyt om dagligvarer og de kontroller, der hører til 
 at lære at bruge et par nye IT-værktøjer.  Du skal have interesse i og flair for at bruge it på 

brugerniveau.  
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 at mindst en på hvert hold, har en smart-phone + en bærbar pc eller tablet.  
 at ”flytte” rundt med en del varer ved afhentning og opfyldning.  

 
 
Hvad får du? 
Grundig oplæring i opgaverne og mulighed for hjælp undervejs. 
En stor glæde ved at bidrage i fællesskab og til fællesskabet i vores lille by . 
Kontakt til kunderne, når du er i butikken – det kan slet ikke undgåsѡѢѣѤ. 
 
Vil du være med? 
Tøv ikke, men skriv snarest en mail til Dorrit og Poul på:  da@pc.dk. 
 
Skriv lidt om dig/jer selv og hvilken eller hvilke af de 3 nævnte opgaver, du/I gerne vil være med til. 
 
Har du bil, som du vil være villig til at lægge til opgaven med afhentning af varer, må du også gerne skrive 
det. Normalt vil det være sådan at Niels Frøhlich kører, men han kan jo være forhindret. 
  
Har du brug for en snak inden du skriver, så ring til Dorrit på 6156 5693 eller Poul på 2275 1903 
 
Hvad sker der så? 
Vi vil indkalde til et fælles opstartsmøde, hvor vi præsenterer butikken og opgaverne.  
På mødet vil vi sætte holdene, kalenderplanlægge og aftale undervisning. 
 
 


