
Vi søger frivillige til vores Æblefestival og vi håber, du/I har lyst til at være med! 

Med Venlig hilsen Festivaludvalget 

Tilmeldingsskema til frivillige! 

Når du arbejder som frivillig til Æblefestivallen, skal det gerne være til gensidig gavn og glæde 
For at kunne udnytte de frivilliges kompetencer bedst og gøre opgaverne overskuelige, 
bliver man bedt om at udfylde dette skema: 

Jeg ønsker at arbejde med følgende område/r: (Sæt X) Skemaet afleveres i en 
af følgende postkasser 

senest 1. august 
Opsætning af store skilte ved indfaldsvejene til byen 

Nedtagning af skiltene ved indfaldsvejene til byen 

Producere og sætte skilte op ved indfaldsvejene i nabobyerne 

Nedtagning af skilte i nabobyerne Alex Kierkegaard 
Spøttrup Kro 
Tlf. 61 76 13 19 
Mail: info@buffen.dk 

Tove Kristensen 
Kærgårdsvej 60, Spøttrup 
Tlf: 30 33 97 16 
Mail: lilleeng@outlook.dk 

Linda G. Jensen 
Storstensvænget 3 B, Spøttrup 
Tlf. 30 29 14 47 
Mail: ligj@fibermail.dk  

Ring eller skriv til os, 
hvis du/I har spørgsmål! 

Klargøring og opsætning af parkeringsskilte 

Nedtagning af P- skilte 

Opsætning af vejspærring 

Nedtagning af vejspærring 

Opsætning af telte dagen før 

Nedtagning af telte om lørdagen 

Oprydning når Festivallen er slut 

Opsætning af borde og stole uden for og i forsamlingshuset 

Hjælpe til ved indvejning af æbler 

Hjælpe med at guide de folk, der skal have mostet æbler 

Udsmykning af festivalpladsen 

Pyntning af æblestativerne ved indfaldsvejene og opsætning af disse 

Være velkomstguide uden for byen 

Være velkomstguide ved markedspladsen 

Hjælpe med at vise gæsterne til parkering/ festivalplads og mostning 

Hjælpe markedsføringsgruppen med Brochurer, FB, m.m. 

Hjælpe med uddeling af brochurer i Rødding 

Uddeling af brochurer på Bispens Marked 

Hjælpe med uddeling af brochurer hos de handlende i nabobyerne 

Sørge for rene toiletter og toiletpapir i de toiletter vi har til rådighed 

Lave børneaktiviteter 

Sælge billetter til hestevognskørsel m.m. 

Hjælpe med forefaldne opgaver 

? 

Jeg har erfaring inden for:___________________________________________________________ 

Andet:___________________________________________________________________________ 

Antal timer, du har lyst til at bidrage med: 

Dagen før:________________ 

På dagen:_________________ 

Vil gerne hjælpe en hel dag: fredag__________  lørdag_________ 

Navn:_____________________________________________________By:______________________________ 

Mail: ____________________________________________ mobil:_______________________________ 
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