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DATO OG TIDSPUNKT

OPGAVEN

MERE OM OPGAVEN, SOM VI ØNSKER HJÆLP TIL

Torsdag den
16. maj
mellem kl. 09:00 og kl.
11:00

Vandflasker
skal bæres ind
på biblioteket

Vi søger 1 frivillig
Vi har bestilt ca. 1.300 vand på flaske. De ankommer på
Bibliotekstorvet i dette tidsrum. Vi ønsker hjælp til at få dem
båret ind i Granlille, et lokale på biblioteket, hvor vi hele ugen
skal have alle vore ting.

NAVN PÅ FRIVILLIG

• Henrik B. H.

Vi stiller med 2 mænd/kvinder.
Lørdag den
18. maj
kl. 11:30 til 13.30

Klargøre på
Vi søger 3 frivillige
Bibliotekstorvet På åbningsdagen skal vi sammen have:
til åbningen
• Opstillet borde og stole til ca. 200 personer, og pyntet
disse med blomster
• Opstillet borde til forplejning og forberedt så meget
som muligt af forplejningen, som skal serveres i pausen
• Vi skal have båret materialet fra vores rum på
biblioteket ud i infoboden, hvor de skal opstilles (pjecer
mv.)
• Musikanlæg bæres ud på bibliotekspladsen
• Samtalesofaen skal placeres på bibliotekspladsen (her
skal den stå hele ugen)
• I tilfælde af regnvejr skal vi have opstillet nogle
pavilloner (som er relativt lette at slå op)

• Krista K.
• Ellis H.
• Torben H.

Vi stiller med 5 mænd/kvinder.
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Lørdag den
18. maj
mellem kl. 12:00 og
13:30

Klargøre lokale
på
Træningscenter
Møllebo

Vi søger 1 frivillig
Vi mangler 1 frivillig
Lørdag efter åbningen kl. 16:00 byder vi på et oplæg i caféen
på Møllebo. Inden oplægget starter, skal bordene opstilles i
små grupper, vandflasker skal bæres fra bibliotekspladsen
over til caféen på Møllebo. Kan du hjælpe ift. at lukke
deltagerne ind kl. 16:00 ved at stå i hoveddøren på Møllebo vil
det være fantastisk
Vi stiller med 1 mand/ kvinde.

Søndag-fredag
kl. 08:00 til 09:00

Klargør på
Vi søger 2 frivillige pr. dag
Søndag den 19. maj:
Bibliotekstorvet Hver morgen fra søndag den 19. til og med fredag den 24. maj
• Maja B.
til morgenmad har vi forskellige opgaver, der skal klares på bibliotekstorvet:
• Bente W. A.
• Opstille borde og stole til ca. 150 personer, og pynte disse Mandag den 20. maj:
med blomster
• Kirsten T.
• Vi skal have båret materialet fra vores rum på biblioteket
• Anine N. G.
ud i infoboden, hvor de skal opstilles (pjecer mv.)
Tirsdag den 21. maj:
• Musikanlæg, og skærm og hertil hørende strømkabler
• Krista K.
bæres ud på bibliotekspladsen
• Sofie F. T.
Onsdag den 22. maj:
Vi stiller hver morgen med 4 mand/ kvinder.
• Hans L.
• Vera L.
Torsdag den 23. maj:
• Hans L.
• Vera L.
Fredag den 24. maj:
• Hans L.
• Vera L.
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Søndag-fredag

Rydde op på
Vi søger 2 frivillige pr. dag
Bibliotekstorvet Hver eftermiddag fra søndag den 19. til og med fredag den 24.
maj har vi forskellige opgaver, der skal klares på
bibliotekstorvet:
• Pakke borde og stole til ca. 150 personer sammen. Borde
og stole opbevares i teltene fra dig til dag. Blomster
bæres ind i lokale på biblioteket.
• Borde, som har været anvendt til forplejning pakkes væk.
The og kaffekander mv. bæres i lokalet på biblioteket.
• Vi skal have båret materialet fra infoboden og ind i vores
lokale på biblioteket.
• Musikanlæg, skærm og dertil hørende strømkabler bæres
tilbage i lokale på biblioteket ud på bibliotekspladsen
(dette afhængigt af, hvad musikerne skal bruge om
aftenen)
Tidspunktet, hvor vi rydder bibliotekspladsen varierer fra dag
til dag afhængig af arrangementer på bibliotekspladsen og i
bibliotekssalen. Se tidspunkt i kolonne til højre.

Søndag kl. 13:00-14:00
• Kirsten O. J.
• Maybritt L.
Mandag kl. 14:30-15:30
• Ulla D. M.
• Maiken L.
Tirsdag kl. 13:30-14:30
• Kirsten O. J.
Maybritt L.
Onsdag kl. 15.00-16:00
• Edda H.
• Martin H.
Torsdag kl. 13:00-14:00
• Maiken L.
• Vi mangler en frivillig

Vi stiller hver dag med 2 mænd/ kvinder.
Fredag kl. 15.00-16:00
• Vi mangler 2 frivillige
Onsdag den
22. maj
kl. 12:00 til kl. 14.00

Forberede
Vi søger 3 frivillige (2 til borddækning og 1 P-vagt)
arrangement
Onsdag eftermiddag kl. 14:00 afholdes et arrangement med
med fællessang fællessang i Friebohviles have. Vi kunne godt ønske os hjælp
fra 2 frivillige til primært at lægge dug på bordene til 150
gæster samt pynte med havens blomster. Og desuden hjælpe,
hvor der er behov.

• Lisbeth L.
• Bodil A.
• Maja B.
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Vi vil desuden rigtig gerne have 1 frivillig, som vil agere
parkeringsvagt i timerne op til at arrangementet starter for at
sikre P-pladser til plejecentrenes busser.

Fredag den
24. maj
kl. 16:00 til kl. 18:00

Hele ugen

Vi stiller med 2 mænd/ kvinder.
Klargøre til
Vi søger 3 frivillige
afslutningsfest Til afslutningsfesten skal vi sammen have:
på
• Opstillet borde og stole til omkring 100 personer, dertil
Bibliotekstorvet
pynte med dug og blomster
• Opstillet borde til forplejning og anrette buffet samt
opstille vin og vand til køb
• Fadølsanlæg skal flyttes inde fra biblioteket og ud på
bibliotekspladsen.
• Afhængigt af vejret og antal tilmeldte skal vi evt.
opstille pavilloner, hvori forplejningen kan stå
• I tilfælde af dårligt vejr afholdes arrangementet
indenfor på biblioteket og klargøringen foregår således
der.

Hjælpere til
kørsel med
handicapbus

Vi stiller med 5 mænd/kvinder.
Vi søger 1 frivillig pr. kørsel
Vi tilbyder i løbet af ugen kørsel til 5 forskellige
arrangementer. Vi er så heldige at have 3 frivillige chauffører,
som skal køre busserne ifm. de 5 ture. Vi har derudover brug
for 1 frivillig, som kan bidrage med at få deltagerne ind og ud
af bussen ifm. kørsel både ud og hjem igen. Herunder kan du
se, hvilke arrangementer vi tilbyder kørsel til. Hvor lang tid vi
skal bruge på transport, vil afhænge af, hvor mange borgere
der vil spørge efter og få bevilliget kørsel.

• Kirsten O. J.
• Vi mangler 2 frivillige

• Vi søger stadig frivillige
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Kan du byde ind på denne opgave, så kontakt tovholder på
Seniorugen Britta Andersen på Brita@ltk.dk eller på tlf. 2051
6453 og hør nærmere.
1. Åbningsarrangementet lørdag den 18. maj. Arrangementet
starter kl. 13.30 og slutter kl. 16.00.
2. Livshistorisk café mandag den 20. maj. Arrangementet
starter kl. 13.00 og slutter kl. 16.00. Der er der max. 8
deltagere.
3. Livshistorisk café tirsdag den 21. maj. Arrangementet
starter kl. 12.00 og slutter kl. 15.00. Der er der max. 8
deltagere.
4. Fællessang i parken onsdag den 22. maj. Arrangementet
starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00.
5. Grillfest med jazz i RustenborgHuset torsdag den 23. maj.
Arrangementet starter kl. 12.00 og slutter kl. 16.00.
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