
 

 

  Bliv frivillig til Madens     
  Folkemøde 2020 
 
 
 

 
Har du lyst til at være en del af vores fællesskab, styrke 
dit sociale netværk og være med helt tæt på, når vi 
samler Fødevaredanmark til Madens Folkemøde? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Den 15.-16. maj afholder vi Madens Folkemøde for anden gang. På Engestofte Gods på Lolland samler vi 

nogle af landets skarpeste madprofiler til to dages debat om vores madkultur og fødevaresystemer.  

På Madens Folkemøde er vi afhængige af den hjælp, som frivillige kræfter bidrager med. Derfor håber vi, 
at du har lyst til at være med! 

Som frivillig på Madens Folkemøde kan du varetage mange forskelligartede opgaver. Du kan blandt andet 
være med til at afvikle workshops og debatter, være værten der sørger for at alle føler sig godt taget imod 
eller være med fra starten og hjælpe os med at sætte det hele op. 

Uanset hvilken opgave, du varetager, vil du altid have en medfrivillig ved din side. Og vi tilpasser 
naturligvis opgaverne til dit engagement og interesse. Vores ambition er, at du skal have det sjovt, når du 
er frivillig til Madens Folkemøde. 

I Frivilligkataloget kan du læse mere om at være frivillig på Madens Folkemøde. På de næste sider finder 
du info om:  
 

 Hvad du kan forvente som frivillig 
 Hvad det kræver at være frivillig 
 Hvilke opgaver du kan løse  

 
 
VIL DU VIDE MERE? 
Hvis du har spørgsmål til at være frivillig, er du altid velkommen til at kontakte frivilligkoordinator, Lina 
Nilson, på lina@thefoodproject.dk  
 
TILMELD DIG SOM FRIVILLIG 
Du kan tilmelde dig som frivillig her. 

mailto:lina@thefoodproject.dk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4E7EbQaUEP05rwymfFa2E51IhVMeJ2SZwv7z9v2Vr2RpVXw/viewform


 

 

Hvad kan du forvente?  
 

 At være en del af det team, der skaber 
Madens Folkemøde 2020. 

 Blive en del af et større socialt 
fællesskab, få nye oplevelser og møde 
nye bekendtskaber.  

 Tilmeld dig sammen med en ven, så I har 
vagter sammen. 

 Udvide dig faglige netværk  
 Boost dit CV. Gennem dit engagement og 

udviser du egenskaber og kvalifikationer, 
der styrker dine. 
 

 

Du får:  
 

 Fuld forplejning under din vagt  
 2 x drikkebilletter pr. vagt.  

 Gratis plads i campingområdet, hvis du 
kommer langvejs fra og har brug for 
overnatning.  

 En goodiebag med gode sager og en T-
shirt fra Madens Folkemøde 2020 

 2 entrebilletter til familie og venner 

 En anbefaling på LinkedIn, hvis du 
lægger mindst 12 timers frivilligt arbejde.   
 
 

Hvad forventer vi?  
 

 At du deltager i et af vores infomøder for 
frivillige enten på Engestofte Gods på 
Lolland eller på Hotel- og 
Restaurantskolen i Valby inden Madens 
Folkemøde. 

 At du kan tage minimum én vagt af 6  
 timer. Vi foretrækker, at du tager to 

vagter af 6 timer under afviklingen af 

Madens Folkemøde og to til tre vagter 
under opsætning/nedtagning af Madens 
Folkemøde. 

 At du læser Frivillighåndbog med 
retningslinjer og guide om Madens 
Folkemøde grundigt igennem inden din 

vagt.  
 Engagement og gåpåmod  
 Mødepligt: Mød ind 15 min. før din vagt 

starter. 

 
 
 

 

 
Er du fra en forening?  
Er du fra en forening m.m. så skriv til frivillig@madensfolkemoede.dk, så vil vi hurtigst muligt tage 
kontakt til dig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:frivillig@madensfolkemoede.dk


 

 

Oversigt over teams og opgaver 
på Madens Folkemøde 
 
 
Produktionsteam                                                   
Dage: Onsdag d. 13.5, torsdag d. 14.5 og/eller 

søndag d. 17.5. 
 
Vil du være med helt fra starten? Vi har brug for 
dig, som kan være med til opsætning af pladsen, 
opsætning af sceneområder eller nedtagning 
(nedpakning af scener, stande, indgang, 

dekoration generelt). Indebærer mindre 
håndværksmæssige opgaver, der kan 

forekomme løft ved flytning og placering af 
materialer f.eks. borde & bænke, 

sceneopsætning m.m. 
 
Rådighedsteam 
Dage: onsdag d. 13.5, torsdag d. 14.5, fredag d. 

15/5, lørdag d. 16.5 og/eller søndag d. 17.5.  
 
Kom med på rådighedsteamet, som vores 

. En opgave, hvor du skal være 
klar på ad hoc opgaver, kørsel (forudsætter du 
har gyldigt kørekort), hjælpe med at holde 

pladsen ren i spidsbelastede situationer m.m. 
Der kan være mindre håndværksmæssige 
opgaver. 

 
Indgang/udgang team 

Dage: fredag d. 15.5 og/eller lørdag d. 17.5 
 
Vil du være med til at give det første og det 
bedste førstehåndsindtryk? Indgang/udgang-
teamet betjener salg og scanning ved 
gæsteindgang samt har ansvar for 
indgangsområdet. 
 
Pladsansvarligteam  
Dage: fredag d. 15.5 og/eller lørdag d. 16.5. 

 
Som pladsansvarlig har du det store overblik på 
pladsen. Det kræver, at du er godt inde i pladsens 
opdeling og opsætning  det hjælper vi dig 

selvfølgelig med. Opgaverne tæller klargørelse 
af plads, gøre klar til åbning, tjekke alt er 

placeret de aftalte steder, løbende kontrol samt 
lukning af Madens Folkemøde.   
 
Port-team 
Dage: onsdag d. 13.5, torsdag d. 14.5, lørdag d. 16.5 
og/eller søndag d. 17.5.  

 
Kan du lide at have overblik og være med til at 
skabe sikkerhed? Du er ansvarlig for ind- og 
udgang, herunder hvilke køretøjer der har adgang 
til pladsen. Du er med til at sikre, at der bliver 
holdt ro og orden ved indgangsparti samt 

campingpladsen.  
 

Spørg mig-team 
Dage: fredag d. 15.5 og/eller lørdag d. 16.5.  
 
Er du udadvendt og har du sans for service og 
kundebetjening? Spørg mig-teamet varetager 
generel service til gæster, info og henvisning af 
presse. Du vil både være ude på pladsen samt i 
info-standen. 

 
Sceneansvarligteam (ved talks og debatter) 

Dage: fredag d. 15.5 og/eller lørdag d. 16.5  
 
En stor del af Madens Folkemøde består af talks 
og debatter. Derfor er det vigtigt, at vi har et 

team, som varetager scenerne, står til rådighed 
for gæster og som har et overblik i og omkring 
sceneområdet. Du står også for modtagelse af 
debatdeltagerer og for at sikre, at de rigtige 

deltagere kommer til den rigtige scene. Vi har 
scener udenfor og indenfor. 
 
Madhåndværksteam                                             
Dage: fredag d. 15/5 og/eller lørdag d. 16/5 
 
På madhåndværksteamet skal du være med til 
at forberede setuppet til indslagene på 
madhåndværkscenerne. Du skal være åben og 
frisk på at arbejde i et dynamisk miljø tæt 
sammen med dit team. Derudover får du 
mulighed for at bruge dine kompetencer og 
kunnen i et køkken, samt bruge dine erfaringer 
til at lære fra dig. Temaet skal bl.a. preppe. i 
køkken, rydde op efter indslagene, sætte op og 



 

 

vaske op ved workshops. Det forventes, at du har 
evnen til og erfaring med knivarbejde i et køkken. 
 
Børneteam 
Dage: fredag d. 15.5 og/eller lørdag d. 16.5 
 

Er du god til at håndtere mange børn på en gang, 
og synes du det er sjovt at arbejde med den 
målgruppe, så meld dig til børneteamet. Særligt 
fredag får du mulighed for at få ansvar og 
varetage opgaver som f.eks. assistere og guide 
børnene i workshops samt hjælpe med praktiske 

opgaver som klargørelse og nedpakning, når ca. 
550 skoleelver besøger Madens Folkemøde. 

 
Design- og dekorationsteam 
Dage: onsdag d. 13.5 og/eller torsdag d. 14.5 
 
Vil du være med til at dekorere pladsen, 
sceneområder og af indgangsparti, hvor du har 
mulighed for at være med til at skabe rammerne 
for arrangementet. Gennem din kreativitet og 
dekorative pynteevner skal vi skabe 

omgivelserne omkring de forskellige områder 
under Madens Folkemøde.  
 
Barteam 
Dage: fredag d. 15.5 og/eller lørdag d. 16.5 
 
Til Madens Folkemøde vil der selvfølgelig være 
sørget for en bar, så vi sikrer os, at alle gæster og 

debattører kan få slukket tørsten. Synes du 
kundekontakt og service er sjovt, og er god til at 

skabe god stemning? Så tror vi på, at du skal 
være med på barteamet.  
Ansvarsopgaver tæller at styre kølecontainer og 
udlevering af ølfustager til barerne. Barteamet 
varetager også salg, udlevering, og service samt 
opfyldning, klargøring og nedpakning. 

 
Tjener- og værtsteam 
Dage: fredag d. 15.5 og/eller lørdag d. 16.5 
 
Har du erfaring som tjener eller synes 
værtskabsrollen lyder spændende? På tjener- og 

værtsteamet skal du være med til at betjene 
mindre og større selskaber. Du får mulighed for 

at arbejde i dynamiske omgivelser, der kræver, at 
du kan holde overblikket og have mange bolde i 
lufte samtidigt.  I vil arbejde tæt sammen på 
teamet, så I lærer hinanden godt at kende.  
 
Bagområdeteam                                                    
Dage: fredag d. 15.5 og/eller lørdag d. 16.5 
 
Under afviklingen af Madens Folkemøde er vi 

mange frivillige. Derfor har vi et område kun til 
os. Frivilligområdet er et opholdssted og 
samlingspunkt for alle frivillige. Kan du lide at 
arbejde i rolige omgivelser og har sans for 
koordinerings- og logistikopgaver, så skal du 
være med på teamet. Du kommer bl.a. til at være 
ansvarlig for sikkerhed i bagområdet, frivillig 
tjek-ind, service, genopfyldning af forplejning, 

morgenmad, frokost, aftensmad m.m

 
 
 
Har du spørgsmål til opgaverne eller de forskellige teams?  
Hvis du vil vide mere om opgaverne eller har spørgsmål til at være frivillig, er du altid velkommen til at 
kontakte frivilligkoordinator, Lina Nilson, på lina@thefoodproject.dk  
 

 
Vi glæder os til at skabe Madens Folkemøde sammen med jer!  
 
De bedste hilsner fra 
Teamet bag Madens Folkemøde  
 

mailto:lina@thefoodproject.dk

