
 

 

 

 

 

FRIVILLIGKATALOG 2021 

I de smukke omgivelser på Engestofte Gods på Lolland udfolder Madens 

Folkemøde sig den 24.-25. september 2021. Vi samler Danmarks 

fødevarebranche, og på programmet er både debatter, workshops og meget 

mere. 

 

For at Madens Folkemøde kan blive så vellykket som muligt, har vi brug for 

frivillige kræfter til hjælpe med alt fra dekoration af scener til at tjekke billetter 

i døren. Er du vild med mad og vil du udvide dit fødevarenetværk? 

Så kom og vær med, når vi byder små producenter, kendte kokke, store 

fødevarevirksomheder og en masse andre gæster velkommen til Madens 

Folkemøde 2021.  

Her i frivilligkataloget kan du læse mere om, hvad det indebærer at være 

frivillig, og hvilke opgaver du som frivillig kan være med til at løse på Madens 

Folkemøde 2021. 



 

HVAD KAN DU FORVENTE SOM FRIVILLIG PÅ MADENS 

FOLKEMØDE: 
 

o Være med til at afvikle Madens Folkemøde 2021. 

o At udvide dit netværk i branchen. 

o Styrke dit CV med relevant erfaring. 

o Et par sjove, lærerige dage, hvor du møder en masse nye mennesker og 

bliver del af et stærkt fællesskab. 

DU FÅR: 

o Fuld forplejning under din vagt.  

o En Madens Folkemøde-t-shirt. 

o To entrébilletter til familie eller venner. 

o Bus til frivillige fra København 

o Gratis campingplads, hvor du kan slå telt op, hvis du har brug for at 

overnatte. 

HVAD FORVENTER VI AF DIG?  

o At du kan tage minimum én vagt af 6 timer (og gerne to eller tre vagter) 

o At du kan deltage i et af vores informationsmøder enten på Lolland eller i 

København. 

o At du har læst Frivillighåndbogen grundigt inden Madens Folkemødes 

afholdelse. 

o Fleksibilitet i forhold til opgaver og tidspunkt. 

HAR DU SPØRGSMÅL? 

o Du finder flere oplysninger på vores hjemmeside 

www.madensfolkemoede.dk  

o Send en mail til amanda@thefoodproject.dk 

 

 

 

http://www.madensfolkemoede.dk/
mailto:amanda@thefoodproject.dk


 

SE, HVILKE FRIVILLIGTEAMS DU KAN MELDE DIG PÅ 

Produktions-team: 

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 

 

Rådigheds-team: 

Rådighedsteamet er vores 

altmuligperson. Du skal være klar 

på ad hoc-opgaver, kørsel 

(forudsætter du har gyldigt 

kørekort), renholdelse af pladsen, 

samt gå til hånde i spidsbelastede 

situationer m.m. (Der kan opstå 

mindre håndværksmæssige 

opgaver.) 

 

Indgang/udgangs-team: 

Kan du lide at byde velkommen og 

give et godt førstehåndsindtryk?  

Vi har brug for 

smilende frivillige ved ind- og 

udgangen til Madens Folkemøde. 

Opgaverne består af salg og 

scanning af billetter, samt sørge for, 

at indgangsområdet ser indbydende 

ud.   

 

 

Scene-team: 

Er du imødekommende og god til at 

skabe overblik?  

En stor del af Madens Folkemøde 

består af talks og debatter. Som en 

del af teamet skal du have overblik 

over programmets forløb, 

sceneområdet, samt hjælpe gæster 

til besvarelse af deres spørgsmål.  

Du står også for velkomst af 

medværter og for at sikre de rigtige 

deltagere kommer til den rigtige 

scene. 

 

Design- og dekorations-team: 

Er du kreativ og har et skarpt øje for 

detaljer?  

Som design-frivillig får du mulighed 

for at hjælpe med at dekorere 

pladsen, sceneområderne og 

indgangspartiet, som alle er med til 

at skabe de perfekte rammer for 

Madens Folkemøde. Du får mulighed 

for at bruge din kreativitet og sætte 

dit personlige præg på deko’en 

sammen med vores 

designansvarlige. 

 

Bar-team:  

Er du serviceminded og har et smil 

på læben?  

Som bartendernes på Madens 

Folkemøde er den vigtigste 

arbejdsopgave, at 

hverken gæster eller deltagerne tørs



 

ter. Bartenderne står for god 

stemning, salg af drikkevarer, 

udlevering af ølfustager, samt 

opfyldning, klargøring og 

nedpakning af barerne. 

 

Tjener- og værtskabs-team:  

Har du erfaring med servering og 

nyder du værtsrollen?  

Som frivilligtjener skal du betjene 

mindre og større selskaber under 

workshops eller middage til Madens 

Folkemøde. Du skal have overblik, 

trives i et dynamisk og til tider travlt 

miljø, samt arbejde tæt sammen 

med resten af teamet. 

 

Forplejningsteam:  

Vi har brug for frivillige, der kan 

sørge for forplejning og hygge i 

vores lukkede frivilligområde. Under 

forplejning ligger klargøring af 

måltider morgen, middag, aften, 

opfyldning af saft, kaffe, frugt. Du 

får også ansvaret for frivillig tjek-ind 

og sikkerhed i frivilligområdet. 

 

Informations-team:  

Har du sans for service og trives du 

med kundebetjening?  

Som informationsfrivillig skal du 

varetage opgaver som henvisning af 

presse, information til gæsterne, 

samt svare på spørgsmål. Du vil 

være lokaliseret på pladsen og i 

vores informationsstande.  

 

Madhåndværks-team: 

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. Opgaverne kan bl.a. Være at 

dele smagsprøver ud, assistere 

kokken, rydde op efter indslagene, 

samt klargøre og vaske op ved 

workshops.  

 

Børn- og ungeteam:  

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 for eksempel 

assistere og guide børnene i 

workshops samt hjælpe med praktis

 


