
FRIVILLIGPOLITIK
FONDEN ESRUM KLOSTER & MØLLEGÅRD



Den store indsats, som frivillige yder på forskellige områder, har stor 
værdi for både gæster og medarbejdere på Esrum Kloster. 
Vores frivillige er engageret i mange af stedets aktiviteter - lige fra 
servering i madboder ved store events til løbende vedligehold af kloster-
haven og fremstilling af historiske dragter til skoletjenesten, for blot at 
nævne nogle af de opgaver, de frivillige løfter. 
Esrum Kloster ønsker, at du som frivillig oplever det som meningsfuldt 
og positivt at være tæt på klosterets drift og udvikling, og vi ser frivillige 
som særlige ’venner af huset’. 

Organisering af frivillige
De frivillige organiseres i arbejdsgrupper. Beskrivelse af de enkelte grup-
pers organisering, opgaver, målsætninger og forventninger kan fås ved 
henvendelse til Katrine de Waal katrine@esrum.dk. 

Frivilliggrupper:
• Salgsboder - entré, salg og servering ved events
• Aktiviteter for børn - vejledning og formidling ved events, ferie mm
• Bygge-, håndværk- og servicegruppen - opstilling af telte mv. til 

events, bygning af nye materialer til events mv
• Havegruppen - pasning af klosterhaven 
• Sygruppen - produktion af dragter mm
• Weekendhjælpere - hjælp med mindre praktiske opgaver i weeken-

den, opsyn med udstillinger og børneladen

Nogle grupper er relativt selvkørende og koordinere selv opgaver og 
møder. I disse har gruppen en formand, som har den primære kontakt 
med Esrum Kloster. Arbejdet i de øvrige grupper koordineres af medar-
bejdere på Esrum Kloster. 
Esrum Klosters frivilligkoordinator, Katrine de Waal fra Publikumsafde-
lingen, har det primære ansvar for at koordinere de frivilliges arbejde. 

VIL DU VÆRE MED 
TIL AT SKABE MENINGSFULDE 
OPLEVELSER?



BLIV FRIVILLIG
Ønsker du at være frivillig på Esrum Kloster & Møllegård, skal du tage 
kontakt til frivilligkoordinator Katrine de Waal. Du inviteres herefter 
til en samtale. Her bliver du introduceret til vores frivilligpolitik, og det 
afklares, hvilken arbejdsgruppe, du gerne vil være en del af.  
Det er afgørende, at der er et match mellem Esrum Klosters behov og 
den frivilliges passion og kompetencer. Det er her, der opstår et samspil 
til fælles glæde. 

Enhver kan søge om at blive frivillig. Dog er aldersgrænsen for frivillige 
15 år, tiI visse arbejdsområder 18 år. 

           Et godt samarbejde hviler på gensi-
dig respekt og løbende dialog mellem dig 
som frivillig og Esrum Kloster. 
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Esrum Kloster & Møllegård forventer at frivillige:
• Støtter op om Esrum Klosters mål om at skabe gode oplevelser for 

gæsterne. 
• Deltager aktivt i minimum en arbejdsgruppe.
• Så vidt muligt kommer til de fællesmøder og kurser, som Esrum Klo-

ster tilbyder – her klædes de frivillige på til opgaverne og præsente-
res for klosterets historie og strategi for formidling. 

• Holder aftaler og melder tilbage i tilfælde af afbud eller forhindrin-
ger.

• Opfører sig respektfuldt og høfligt over for stedets gæster og sam-
arbejdspartnere såvel som øvrige frivillige.

Frivillige kan forvente følgende af Esrum Kloster & Møllegård:
• Et socialt fællesskab med andre frivillige. 
• Invitation til at deltage i arrangementer for alle frivillige.
• Gratis entre for den frivillige, samt egne børn, til den event, hvor 

man har vagt.
• Et hovedmåltid, samt te og kaffe ved de events og andre større ar-

rangementer, hvor man har en vagt. Denne gestus er forbeholdt de 
personer, som er frivillige – ikke besøgende familie og venner.

• Kaffe og kage til de grupper, som kommer løbende på klosteret, fx 
sygruppe og havegruppe.

• Mulighed for at sy egen dragt til events, hvis man har en arbejds-
opgave, hvor det er påkrævet. Esrum Kloster & Møllegård indkøber 
materialer og vejleder i mønstre og syning. Ved udlevering af stof, 
betaler den frivillige et depositum svarende til stoffets værdi. Når 
den frivillige ikke længere ønsker at have dragten, kan den tilbage-
leveres til Esrum Kloster & Møllegård og depositum betales tilbage. 

• Hvis man lægger mere end 15 timers arbejde på et år, får man 
desuden et årskort, som giver adgang til klosterets udstillinger, samt 
10 % rabat i butik og café. Kortet giver ikke rabat på billetkøb til 
klosterets arrangementer.

Samarbejdsaftale
Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem den frivillige og Esrum Klo-
ster & Møllegård. Det er frivilligt at indgå en sådan aftale, men den er 
nødvendig for, at den frivillige er dækket af Esrum Klosters forsikring. 

Ophør af samarbejde
Samarbejdet kan gensidigt opsiges med dags varsel. Ønsker en frivil-
lig at stoppe samarbejdet, meldes det til frivilligkoordinator Katrine de 
Waal.

Attester
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at indhente straffe- og børne-
attest på den frivillige.  


