
Frivilligfolder

VELKOMMEN TIL MUSIK I LEJET
Frivilligfolderen er din frivilligguide til Musik i Lejet. I denne guide finder du alle de
nødvendige oplysninger, du har brug for som frivillig på Musik i Lejet. Du kan også læse om
vores fokus på frivillighed, samt hvad du kan forvente af os - og hvilke forventninger vi har til
dig som frivillig. Det er vigtigt, at du læser hele frivilligfolderen igennem, da der står vigtige
oplysninger, som du skal være bekendt med som frivillig på festivalen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

KÆRE FRIVILLIG
Musik i Lejet er en tre-dages musikfestival, der siden år 2009 har løbet af stablen i
Tisvildelejes strandkant i uge 29. Året rundt arbejder omkring 180 ildsjæle på at få festivalen
planlagt og stablet på benene. Sammen med dem og alle de andre ihærdige frivillige
bidrager du med knofedt og gåpåmod. Musik i Lejet handler nemlig ikke kun om kolde fadøl
og god musik, det er også et projekt om frivillighed, lokalforankring og fællesskab.

Frivillighed handler om at være drevet og motiveret af forskellige, individuelle interesser.
Eftersom vores frivillige ikke er motiveret af løn, er der andre motivationsfaktorer i spil. Det
kan være anerkendelse for et godt stykke arbejde, muligheden for at udvikle egne
kompetencer, være en del af et godt fællesskab eller noget helt fjerde.

Det er et aktivt ønske for Musik i Lejet at samle forskelligheder, involvere og udvikle
potentialet i disse, når vi med forskellig baggrund og forskellige kompetencer skal løse en
nærmere defineret opgave sammen. På den måde inspirerer vi hinanden til innovation,
fornyelse og kreativitet. Denne forskellighed blandt frivillige er med til at skabe en mangfoldig
festival, hvor alle er velkomne.

Så tak fordi du er med til at virkeliggøre dette års Musik i Lejet.
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig!

De bedste hilsner fra
Musik i Lejet

Uden frivillige, ingen festival.



HVAD FORVENTER VI AF DIG?
Musik i Lejet er først og fremmest bygget på godt humør og lysten til at skabe en unik
oplevelse for alle festivalgæster og frivillige. Som frivillig repræsenterer du Musik i Lejet, og
vi er afhængige af, at alle tager et fælles ansvar. Derfor stiller vi nogle krav til dig som frivillig.

PLANLÆGNING
NÅR DU TILMELDER DIG
Efter din tilmelding bliver du kontaktet af din kommende holdleder, så hold derfor godt øje
med din indbakke i løbet af foråret.

Er du i en vennegruppe?
Hvis I er en gruppe venner, der gerne vil arbejde sammen, kan I ønske dette i tilmeldingen.
Først vælger I et originalt navn og derefter skal I sørge for at vælge samme
interesseområde og frivilligkategori. På den måde forøger I mulighederne for at komme på
vagt og hold sammen. Du vil som minimum komme på hold med én fra din ønskede
besætning, men vi kan ikke garantere, at hele holdet kommer til at arbejde sammen.

VAGTER OG VAGTPLAN
Når du tilmelder dig som frivillig, angiver du en periode, hvor du kan arbejde. Perioden er
bindende, og vi forventer derfor, at du kan stå til rådighed i den angivne periode. Det er dit
ansvar at gå ind og godkende dine vagter på din profil i frivilligportalen senest den 1. maj.

Du skal være forberedt på, at du i løbet af dine vagter kan blive omplaceret til et andet hold,
hvor der er større behov for din hjælp. Det er vigtigt, at vi løfter i flok og hjælper hinanden.

AFVIKLING
FRIVILLIGARMBÅND
Alle frivillige skal bære et frivilligarmbånd for at kunne udføre sit arbejde og få adgang til
festivalpladsen. Frivilligbilletterne frigives den 1. juli. Du finder din frivilligbillet på din
personlige profil på Musik i Lejets frivilligportal: www.frivillig.musikilejet.dk

Afhentning af frivilligarmbånd
Før du kan hente dit armbånd, SKAL du godkende dine vagter i festivalens frivilligportal. Du
får udleveret dit armbånd hos Frivillig-kontoret ved hovedindgangen.
OBS: Du kan ikke få udleveret dit frivilligarmbånd uden gyldig FRIVILLIGBILLET og
BILLED-ID.

http://www.frivillig.musikilejet.dk/


Du kan få udleveret dit frivilligarmbånd hos Frivillig-kontoret indenfor åbningstiderne eller til
armbåndsfesten i København. Arbejder du UNDER festivalen, anbefaler vi, at du henter dit
armbånd senest dagen før din vagt, da der kan opstå kø ved udleveringen. Vi gør
opmærksom på, at armbåndet skal lukkes ved afhentning, og at vi derfor ikke udleverer løse
armbånd. Man kan derfor heller ikke afhente armbånd for andre.

Nærmere information om armbåndsfesten og afhentning af armbånd sendes ud, når vi
nærmer os festivalen.

Vent med at hente dit armbånd til, at du er sikker på, at du kan bære det til og med
festivalens afvikling. Foreligger der forhold under festivalen, hvor du ikke kan bære dit
armbånd, bedes du lave en aftale om udskiftning af dit armbånd på forhånd. Aftalen skal
indgås ved afhentningen af dit armbånd ved Frivillig-kontoret. Husk, at du skal medbringe
armbåndet ved påsætning af nyt armbånd, ellers kan du ikke få udleveret et nyt!

Beskadiget frivilligarmbånd
Bliver dit frivilligarmbånd beskadiget, skal du henvende dig ved Frivillig-kontoret ved
indgangen. Du skal medbringe det beskadigede armbånd.

Afbud/frameldelse
Fra den 1. juni  er din tilmelding som frivillig på Musik i Lejet bindende. Hvis du inden den 1.
juni opdager, at du bliver forhindret i at arbejde som frivillig, skal du kontakte din holdleder
hurtigst muligt. Hvis du ikke er tildelt et hold endnu, skal du sende en mail til
frivillig@musikilejet.dk. Alle afbud efter den 1. juni skal sendes til frivillig@musikilejet.dk med
det samme. Der skal fremsendes gyldig dokumentation ved framelding. Du skal selv betale
for evt. omkostninger ved dette.
OBS: Uden gyldig dokumentation modtager man en afgift på 2.495 kr. ved framelding efter
d. 1. juni.

DIT ANSVAR
Ind- og udtjekning på vagt
Det er dit eget ansvar som frivillig at sikre, at du bliver registreret som værende tjekket ind
og ud af din vagt. Hvis du ikke er registreret i systemet, vil det betragtes som udeblivelse fra
vagt, hvilket er en overtrædelse af Musik i Lejets Regler og Vilkår.
På din personlige profil på frivilligportalen fremgår det, hvor, hvornår og på hvilket hold din(e)
vagt(er) er.



Arbejder du FØR eller EFTER Musik i Lejet skal du tjekke ind og ud hos Frivillig-kontoret.
Det anbefales at komme 15 min. før din vagt starter, så du stadig er klar til at møde ind på
din vagt, på det korrekte tidspunkt.

Arbejder du UNDER Musik i Lejet skal du tjekke ind hos din holdleder, på det aftalte
mødested.

Udeblivelse fra vagt
Din udeblivelse har konsekvenser for resten af dit hold og for Musik i Lejet. Udebliver du fra
én af dine vagter uden gyldig grund, vil Musik i Lejet efterfølgende opkræve en afgift på
2.495 kr., registrere dig som uønsket frivillig på næste års festival samt klippe dit
frivilligarmbånd.

Sygdom
Bliver du syg eller er på anden vis forhindret i at fuldføre din vagt, skal du hurtigst muligt
kontakte din holdleder og frivilligadministrationen på frivillig@musikilejet.dk eller
frivilligtelefonen. Du kan finde kontaktoplysninger på frivilligportalen og aflevere dit
frivilligarmbånd ved Frivillig-kontoret. Ved sygdom bliver du bedt om at fremvise gyldig
dokumentation for at blive fritaget dit ansvar som frivillig samt afgiften. Du kan læse mere i
‘Regler og Vilkår’ på frivilligportalen: FAQ

FORPLEJNING
Inden du møder på vagt, skal du sørge for at have spist. I løbet af din vagt koordineres
pauser af din holdleder. Der vil (afhængigt af din vagtlængde) være en forplejning
tilgængelig. Under din vagt vil der desuden være vand, saft, te/kaffe og frugt til rådighed i
frivilligteltet.

Frivilligteltet
Din forplejning finder du i frivilligteltet, som er forbeholdt de frivillige, der er på vagt. For at få
adgang, skal du bære dit dags-papirarmbånd. I frivilligteltet kan du holde din pause med
andre frivillige i rolige omgivelser, afhente din forplejning og nyde gratis kaffe, te, vand og
saft.
Det er ikke tilladt at indtage alkohol i frivilligområdet.

FRIVILLIGPAKKER
Som frivillig på Musik i Lejet modtager du en række frivilliggoder, som er defineret ud fra din
frivilligkategori. De kan ses på frivilligportalen: FAQ og www.musikilejet.dk/frivillig.

http://www.musikilejet.dk/frivillig
http://www.musikilejet.dk/frivillig


Søens Folk
Søens Folk er vores særlige frivilligområde og bar for de frivillige, der ligger et større frivilligt
engagement i Musik i Lejet. Dvs. frivillige der arbejder mere end 40 timer for Musik i Lejet.
Her er der skabt hyggelige omgivelser, hvor man bl.a. kan nyde en øl til favorable priser, få
adgang til gode faste toiletfaciliteter og nyde udsigten til Strandscenen i rolige omgivelser i
selskab med andre Sømænd og helårsfrivillige.

FORSIKRING, OMSORG OG SIKKERHED
Forsikring
Musik i Lejet har en lovpligtig ansvars- og arbejdsskadeforsikring for alle frivillige. Det er i
nogle tilfælde er det dog din egen forsikring, der dækker.

Omsorg og sikkerhed
Vi vil under hele festivalen have førstehjælp tilgængelig på pladsen. Det er vigtigt, at du
orienterer dig om, hvor førstehjælp holder til, så du kan henvise dertil, hvis der bliver behov
for det. Det er ligeledes vigtigt, at du orienterer dig om, hvor brandslukkere og nødudgange
er placeret. Ved alvorlig tilskadekomst eller brand, ring 112 og kontakt sikkerhedspersonalet
med det samme. Du finder en oversigt samt instrukser i, hvordan du skal forholde dig i
nødstilfælde og andre situationer i bl.a. frivilligteltet og barer.

Inden din vagt bliver du briefet om dine arbejdsopgaver og sikkerhedsforhold af din
holdleder. Husk at handle med omtanke og sund fornuft.

PRAKTISK
Opbevaring af tøj og personlige ejendele
Hvis du har en taske eller andet, du gerne vil have opbevaret under din vagt (FØR og
EFTER festivalen), kan du opbevare det i et hertil indrettet rum i frivilligområdet. Det er dog
på eget ansvar.
UNDER festivalen kan du benytte dig af Musik i Lejets gæstegarderobe på samme vilkår
som festivalens gæster, hvis du ikke har mulighed for at opbevare dine ejendele dér, hvor du
arbejder.

Mistede genstande/hittegods
Mister du noget på Musik i Lejet, der bliver til hittegods, vil vi gøre alt for at passe godt på
det. Hittegods indleveres i garderoben, som er placeret på festivalpladsen. Efter festivalens
sidste dag kan det afhentes indtil onsdag d. 29. juli kl. 17.00 i frivilligområdet placeret på
festivalpladsen. Herefter tages det med tilbage på vores hovedkontor i København, som du
kan kontakte på mail: frivillig@musikilejet.dk. Kan afhentes efter aftale.



Vi opbevarer hittegods til og med d. 1. august, herefter indleverer vi alt af værdi (punge,
mobiler, nøgler, kontanter, smykker, tasker og lignende) til Nordsjællands Hittegodskontor.
Alt form for beklædning udleveres til almennyttige eller velgørende formål efter d. 1. august.

Overnatning
Musik i Lejet åbnede i 2016 sin egen Ren & Rolig campingplads ved Tisvilde idrætshus. På
denne campingplads er der reserveret et teltområde til Skipper, Matros og Sømand.

For at få gratis adgang til dette frivillig campingområde under festivalen, skal du være
+Skipper frivillig (dvs. lægge min. 24 timers arbejde), medbringe dit eget telt og tilmelde dig
frivilligcamping hos din holdleder, når der sendes et tilmeldingslink ud. Vær opmærksom på
at tilmelding til festivalens Ren & Rolig frivillig campingområde følger
først-til-mølle-princippet. Mere information om tilmelding til Ren & Rolig frivilligcamping
følger.

Arbejder du UNDER eller EFTER festivalen (som Kadet: 12 timer eller Matros: 16 timer)
henviser vi til campingområdet på Sankt Helene Feriecenter. BOOKING AF TELTPLADS PÅ

SANKT HELENE eller REN OG ROLIG CAMPING

Matroser har mulighed for en gratis teltplads på Ren & Rolig camping i de to dage, de er på
vagt efter festivalen.

EVALUERING
FORVENTNINGER TIL DIG
Når festivalen er overstået har du med garanti gjort dig en masse tanker om dit arbejde som
frivillig. Vi hos Musik i Lejet vil være meget taknemmelige, hvis du vil dele dine tanker med
os, så vi hele tiden kan forbedre os og vilkårene for vores frivillige. Vi bestræber os på at
følge op på vigtige kommentarer og forslag fra frivillige. Du får tilsendt et evalueringsskema
senest d. 1. august, så du har mulighed for at sætte ord på dine oplevelser som frivillig.

FESTIVALENS ÅBNINGSTIDER
Torsdag d. 21. juli, kl. 14.00-05.00
Fredag d. 22. juli, kl. 14.00-05.00
Lørdag d. 23. juli, kl. 14.00-05.00

ÅBNINGSTIDER FOR FRIVILLIG-KONTORET
FØR FESTIVALEN

Den 14.-20. juli: Kl. 08.00 - 22.00

https://musikilejet.dk/billetter
https://musikilejet.dk/billetter


UNDER FESTIVALEN
Den 21.-23. juli: Kl. 08.00 - 03.00

EFTER FESTIVALEN
Den 24-29. juli: Kl. 08.00 - 22.00 (i frivilligteltet)

FRIVILLIGTELEFON
DØGNBEMANDET

Den 13. - 29. juli
Tlf. 31 10 71 48

SPØRGSMÅL?
● Gå ind på frivilligportalen; www.frivillig.musikilejet.dk eller vores hjemmeside:

www.musikilejet.dk/frivillig
● Kontakt din holdleder.

Yderligere spørgsmål:
● Inden festivalen (frem til d. 13. juli) kan du kontakte os på: frivillig@musikilejet.dk
● I festivalperioden (14-29. juli) kan du henvende dig ved Frivillig-kontoret inden for

åbningstiderne eller kontakte frivilligadministrationen på frivilligtelefonen.

http://www.frivillig.musikilejet.dk/
http://www.musikilejet.dk/frivillig
http://www.musikilejet.dk/frivillig

