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Nogle frivillige hjælper med at levendegøre historien, 

og nogle bevarer den, når de restaurerer gamle bygninger. 

Andre rører i gryderne og sørger for maden 

eller tager en tjans som P-vagt. Mens andre igen hellere vil svinge 

leen til høslet eller sy historiske dragter...

På Ringkøbing-Skjern Museum har vi mere end 300 engagerede frivillige, som alle 
på hver deres måde bidrager til at bevare og formidle vores fælles kulturarv. 
Det er noget vi er stolte af, og det er ikke uden grund. Museets styrelse fik en pris 
i 2013 for dens særlige indsats og organisering af de frivillige. 

Desuden har vi været først på banen med uddannelse af de frivillige gennem 
”Frivillighedsakademiet”, hvor mere end 600 frivillige allerede har deltaget. 

Vil du være med? 
 
Tilmeld dig på tlf 97 36 23 43 eller på museets hjemmeside 

www.levendehistorie.dk 
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 ringkøbing-Skjern MuSeuMS ForMål  
Rinkøbing-Skjern Museums formål danner den overordnede ramme for den 
frivillige indsats ved museet. 

Ringkøbing-Skjern Museum har som formål gennem indsamling, registrering,  
bevaring, forskning og formidling at belyse tilstande og forandringer inden for
kulturhistorien fra dens første begyndelse til nutiden. 

Som økomuseum beskæftiger museet sig med sammenspillet mellem mennesker, 
kultur og natur, hvor museets samlinger og øvrige viden gøres tilgængelig for 
offentligheden og stilles til rådighed for forskningen.

Museet udbreder kendskabet til resultater af såvel museets egen forskning
som anden forskning baseret på museets samlinger.

  værdigrundlag For MuSeetS Frivillige   
Det frivillige arbejde for Ringkøbing-Skjern Museum hviler på værdierne:  
fællesskab, troværdighed og ansvar. Formålet er at involvere frivillige til at være 
med til at bevare kulturarven samt bidrage til, at museets gæster får en lærerig 
oplevelse af den levende historie.

Ringkøbing-Skjern Museums frivilligpolitik tager afsæt i de internationale etiske 
retningsliner for frivillige og Venner af Museer (World Federation og Friends of 
Museums). Disse retningslinier kan læses på museets hjemmesiden.

Alle kan blive frivillige på Ringkøbing-Skjern Museum.  

  MuSeetS Frivillige er organiSeret i laug  
Alle frivillige organiseres i ”laug”. Et laug er en gammel kulturhistorisk betegnelse 
for en sammenslutning af personer med en bestemt fælles (faglig) interesse. 

Museets frivillige laug har hvert deres formål – alt efter hvilke opgaver lauget 
hjælper museet med. Laugenes formål ligger indenfor museets overordnede formål. 
Afhængig af ens interesse kan man vælge at være i et laug tilknyttet et af museets 
besøgssteder, et bestemt arrangement eller en bestemt opgave. Man kan være med 
i flere laug på samme tid. På museets hjemmeside kan man se en liste over laugene. 
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  alle Frivillige Skal udFylde en laugSaFtale  
Når man første gang er frivillig ved Ringkøbing-Skjern Museum skal man udfylde 
en laugsaftale. Det er den medarbejder ved museet, som man har kontakt til, der 
sørger for, at man får laugsaftalen.

Laugsaftalen er dels nødvendig for at kunne forsikre den frivillige i den tid, man er 
frivillig ved museet. Dels er den et vigtig arbejdsredskab i museets organisering af 
de mange frivillige.

Inden man underskriver laugsaftalen bliver man informeret om indholdet i museets 
frivilligpolitik. På laugsaftalen kan man skrive hvilke laug, man ønsker at være med-
lem af. Når man har underskrevet laugsaftalen er man registreret som frivillig ved 
museet. Det vil man være indtil den dag, man selv tilkendegiver, at man ønsker at 
stoppe. 

  alle laug har en kontaktperSon ved MuSeet 
Hvert laug har en kontaktperson til museet - en ”tovholder”, der er ansvarlig for:

•	 Motivation, uddannelse og organisering af laugets medlemmer.
•	 Samarbejdet med laugets medlemmer og for at motivere nye frivillige til at 

deltage i lauget. 
•	 At informere laugets medlemmer om frivilligpolitikken, udfyldning af  

laugsaftaler, om laugets opgaver samt om museets tilbud til lauget. 
•	 At udarbejde en årlig arbejdsplan for laugets aktiviteter samt vagtplan for  

laugets aktiviteter på museet. Opgaverne kan evt. overdrages til en frivillig. 
•	 At sikre at de frivillige bliver anerkendt, informeret og inviteret til relevante  

aktiviteter.  

Tovholderen refererer til museets ledelse og viderebringer relevante informationer 
til administrationen.

 hvert laug har en arbejdSplan     
Hvert laug har en arbejdsplan, som beskriver hvilke opgaver, det skal løse. Det kan 
også beskrive formålet og forventninger til lauget. Arbejdsplanen udarbejdes af 
tovholderen i fællesskab med de frivillige. Den godkendes af museets ledelse.
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 laugSMøder        
Hver laug afholder laugsmøder. Det er forskelligt, hvor tit disse afholdes, men det 
er højst fire  laugsmøder om året. Det er tovholderen, der tager initiativ til laugs-
møderne.

  genSidige Forventninger     
Når man melder sig som frivillig ved Ringkøbing-Skjern Museum har museet en 
række forventninger til den indsats, man bidrager med. Til gengæld kan man også 
som frivillig have en række forventninger til museet. 

ringkøbing-Skjern MuSeuM Forventer at Man SoM Frivillig:
•	 Støtter konstruktivt op om museet i forhold til dets målsætninger. 
•	 Har forståelse for at museet formidler i en autentisk kulturhistorisk ramme.
•	 Holder aftaler og melder tilbage i tilfælde af afbud eller forhindringer. 
•	 Er loyal overfor museets ry og rygte.
•	 Opfører sig respektfuldt og høfligt over for museets gæster og samarbejds-

partnere såvel som andre frivillige.
•	 At man holder sig informeret om museet via nyhedsbreve, hjemmeside,  

informationsmøder, laugsmøder og kontaktpersoner. 
•	 At man har tavshedspligt omkring de oplysninger om museet, man får kend-

skab til som frivillig. Denne tavshedspligt ophører ikke ved samarbejdets ophør.
•	 Arbejder ulønnet.

SoM Frivillig kan Man Forvente Følgende Fra ringkøbing-Skjern MuSeuM: 
•	 At man bliver en del af et fællesskab, der giver sjove og gode oplevelser.
•	 At man får adgang til relevant uddannelse, så man kan løse sine opgaver.
•	 at man får adgang til relevante informationer om museet og dets arbejde.
•	 At tid og indsats håndteres professionelt og respektfuldt og bliver værdsat. 

 SoM tak For indSatSen      
 
Museet værdsætter den indsats, man som frivillige bidrager med.  
Som tak kan museet tilbyde: 

•	 Årskort til alle museets besøgssteder fra den dag, man starter som frivillig.
•	 Forplejning i det tidsrum man er frivillig. Dette gælder den frivillige – ikke 

eventuelle besøgende familie/venner.
•	 Invitation til museets årlige frivilligfest samt andre aktiviteter på museet.
•	 Deltagelse i kurser for frivillige samt folkeuniversitetets foredrag.



7

 kørepenge        
 
Museet kan ikke tilbyde kørepenge til frivillige. Modtager man kørepenge af  
museet anses man ikke som ulønnet – og er derfor ikke som frivillig ved museet. 

  børneatteSt        
Arbejder man som frivillig regelmæssigt med børn under 15 år, skal man desuden 
give tilladelse til, at museet kan indhente en børneattest jf. folkeoplysningsloven.

  at Stoppe SoM Frivillig      
Hvis man ikke længere ønsker at være frivillig, skal man kontakte museets  
administration på tlf. 97 36 23 43 eller mail: info@levendehistorie.dk

Der kan opstå situationer, hvor museet må afslutte et samarbejde med en frivillig.  
Det vil fx ske ved gentagne overtrædelser af museets frivilligpolitik.

  MuSeuMSForeninger      
Udover at være tilknyttet museet som frivillig i et laug, er det også muligt at støtte 
museet gennem de to museumsforeninger: Ringkøbing Museumsforening og Skjern-
Egvad Museumsforening. De to museumsforeninger er museets formelle folkelige 
bagland. Deres engagement har afgørende betydning for museet, og de udpeger 
hver 3 medlemmer til museets styrelse. Man kan læse mere om museumsforening-
erne, deres formål, aktiviteter og indmeldingsmuligheder på museets hjemmeside.

 MuSeetS Frivilligkoordinator     
Har man lyst til at være frivillig ved Ringkøbing-Skjern  
Museum, kan man kontakte museets frivilligkoordinator.  
Tilmelder man sig via hjemmesiden, vil man efterfølgende  
blive kontaktet af ham.

Per Lunde Lauridsen
Tlf. 97 36 23 43
Email: pll@levendehistorie.dk / www.levendehistorie.dk
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Det er en af Ringkøbing-Skjern 
Museums værdier, at vi laver 
museum sammen - at alle kan 
være med til at gøre vores 
kulturarv levende.  

De frivilliges indsats er en  
vigtig faktor for museets drift 
og udvikling - vi kunne slet ikke 
opfylde vores formål på det 
høje niveau vi gør, hvis det ikke 
var for de frivillige.

Du kan også være med 
- bliv en del af den levende 
historie!

Tilmeld dig og find flere 
informationer om at være frivillig på 
Ringkøbing-Skjern Museums 
hjemmeside: 

www.levendehistorie.dk

RINGKØBING-SKJERN

MUSEUM 
levendehistorie.dk


