SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DE FRIVILLIGE ARBEJDSGRUPPER OG RIBE VIKINGECENETER
Samarbejdsaftalen er udarbejdet i 2018 - 2019 af de frivillige arbejdsgruppers formandskab og ledelsen på Ribe VikingeCenter.

KONTAKTINFORMATIONER PÅ DE FRIVILLIGE ARBEJDSGRUPPER
RVC: Alle aktiviteter og aftaler lægges i kalenderen ved: Bygmester, Service, Christin, Diana (a.h.t. presse/SoMe), ledelsen og køkkenet (når
der er inkluderet spisning)
Gruppens navn

PRAKTISKE FRIVILLIGE PÅ RIBE VIKINGECENTER

Organiseret som forening

Gruppen er ikke organiseret som en forening, men under Ribe VikingeCenter.
Samarbejde defineres ud fra Ribe VingeCenters behov, derefter kombineret med folks
kompetencer og interesser.
Målgruppen
Frivillige fra andre grupper på RVC, gæstevikinger, tidligere elever, folk der ikke er på
arbejdsmarkedet, (tidligere) håndværkere, landmænd etc.
Målet
Deltagerne er frivillige, der gerne vil give en hånd med for Ribe VikingeCenter, i forhold til
praktisk arbejde og vagter i formidlingen f.eks. inden for følgende områder:

Byggeri og vedligehold af huse samt fremstilling af inventar

Dragtsyning og reparationsarbejde

Dyrene

Events

Formidlingen

Grønne områder

Guide og historiefortæller

Havebrug - Vedligehold

Kirkeformidlingsgruppe, der vil forestå ceremonier i Ansgar Kirke

Køkkenet og cafeen

Landbrug og dyrehold

Maler- og kalkearbejde

Serviceområdet

Vedligehold af skibe og udstyr

Vævning af billedtæpper

www

./.

Facebook - Lukket gruppe

Her skal oprettes en lukket fb gruppe

Formand/Tovholder

Mikkel Fisker

Tlf. og mail

75 41 16 11
51 23 05 80

mikkel@ribevikingecenter.dk

Næstformand/Tovholder

Christin Clausen

Tlf. og mail

75 41 16 11

Nøgleindehaver

./.

Medlemstal

En gruppe under opbygning

christin@ribevikingecenter.dk

Værksteds- og træningstidspunkter Arbejdet organiseres som periodevis faste aftaler og som ad hoc aftaler
Kurser, generalforsamling o.l.

Efter aftale

Aftalt deltagelse på RVC

Jf. afsnittet ’Årsrytmen for frivillige på Ribe VikingeCenter’

Bemærkninger




Gruppen omfattes af de samme spilleregler som de øvrige arbejdsgrupper på Ribe
VikingeCenter og deltager i de samme arrangementer.
Medlemmerne deltage i værksteds- og sikkerhedskurser når det er aktuelt.

Gruppens navn

DREKI

Organiseret som forening

Evt. vedtægter fremsendes til RVC, gerne som et link til jeres fb side?

www

http://www.dreki.dk/om-dreki/historie.html

Facebook - Lukket gruppe

https://www.facebook.com/search/top/?q=dreki

Formand

Jan Caben Iversen

Tlf. og mail

24 64 38 49

Næstformand

Søren Dons

Tlf. og mail

51 57 13 22

inaogjan@cabeniversen.dk
sorendons@hotmail.com

3. nøgleindehaver
Tlf. og mail
Medlemstal
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Værksteds- og træningstidspunkter Efter aftale
Kurser, generalforsamling o.l.

Efter aftale

Aftalt deltagelse i RVC's formidling

Jf. afsnittet 'Årsrytme for frivillige på Ribe VikingeCenter'

Bemærkninger
Gruppens navn

VIKINGETEKSTIL I RIBE

Organiseret som forening

Evt. vedtægter fremsendes til RVC, gerne som et link til jeres hjemmeside / fb side?

www

./.

Facebook – Lukket gruppe
Formand

Karin Nielsen

Tlf. og mail

28 97 17 37

Næstformand

Søren Fink

Tlf. og mail

22 74 10 64

Nøgleindehaver

./.

Tlf. og mail

./.

Karinnielsen06@gmail.com
soerenfink@live.dk

Medlemstal




Værksteds- og træningstidspunkter

Første og tredje tirsdag i måneden i U lokale 1
Børn kl. 17:00 - 19:00
Voksne kl. 19:00 - 22:00

Kurser, generalforsamling o.l.

Efter aftale

Aftalt deltagelse i RVC's formidling

Jf. afsnittet 'Årsrytme for frivillige på Ribe VikingeCenter'

Bemærkninger
Ydelser til Ribe VikingeCenter

Som medlem af Vikingetekstil i Ribe:

Deltager man i formidlingen på RVC

Deltager man når RVC søger folk til events, arrangementer, konkrete aktiviteter
m.m.

Hjælper med vedligeholdelse og fornyelse af RVC´s dragtsamling

Hjælper med tekstile projekter på RVC

Fungerer som ressourceperson i gruppen

Bestyrelsen afgør, hvornår medlemmerne lever op til ovennævnte

Hvert år i april skal medlemmer meddele bestyrelsen (formanden), hvornår de
deltager i formidlingen på RVC. Helligdage og weekender = 1. prioritet

Efterfølgende laver bestyrelsen (formanden) en oversigt over, hvornår gruppens
medlemmer deltager og tilmelder on line på Ribe VikingeCenters hjemmeside

Gruppens navn

REGIN

Organiseret som forening

Evt. vedtægter fremsendes til RVC, gerne som et link til jeres hjemmeside / fb side?

www

http://www.123hjemmeside.dk/vikingesmed/29463396

Facebook - Lukket gruppe

https://www.facebook.com/search/str/regin/keywords_search

Formand

Kim Århus

Tlf. og mail

29 84 74 07

Næstformand

Martin Iversen

Tlf. og mail

42 56 21 54

3. nøgleindehaver

Peter Lundgaard

Tlf. og mail

22 54 32 74

Medlemstal

19

Værksteds- og træningstidspunkter
Kurser, generalforsamling o.l.




kim_aarhus@hotmail.com
dorit-martin@hotmail.com
peter93lundgaard@gmail.com

Onsdag kl. 19:00-22:00: Smedjen i Diamanten og U lokale 1
3. lørdag i mdr. kl. 9:00-16:00: Smedjen i Diamanten og U lokale 1

Efter aftale

Aftalt deltagelse i RVC's formidling Jf. afsnittet 'Årsrytme for frivillige på Ribe VikingeCenter'
Bemærkninger
Gruppens navn

ULL - Ribe Vikinge Langbue Laug

Organiseret som forening?

Evt. vedtægter fremsendes til RVC, gerne som et link til jeres hjemmeside / fb side?

www

http://www.ull-ribe.dk/

Facebook - Lukket gruppe

https://www.facebook.com/groups/147181998766509/

Formand

Jacob Børsting

Tlf. og mail

26 84 21 79

Næstformand

Karsten Korsgaard

jacobborsting@gmail.com
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Tlf. og mail

51 52 17 66

karsten@f-a.dk Karsten har du evt. en anden mailadresse, - den her har vi
problemer med på Lustrupholm ???

3. nøgleindehaver
Tlf. og mail
Medlemstal
Værksteds- og træningstidspunkter
Kurser, generalforsamling o.l.
Aftalt deltagelse i RVC's formidling

Jf. afsnittet 'Årsrytme for frivillige på Ribe VikingeCenter'

Bemærkninger
Gruppens navn

ULLS UNGER

Organiseret som forening

Gruppen hører under ULL, jf. ULL’s kontaktinfo

www

http://www.ull-ribe.dk/

Facebook - Lukket gruppe
Kontaktperson

Dan Høj

Tlf. og mail

21 55 81 18

Formand

Jf. ULL’s kontakt info

Tlf. og mail

Jf. ULL’s kontakt info

Næstformand

Jf. ULL’s kontakt info

Tlf. og mail

Jf. ULL’s kontakt info

3. nøgleindehaver

./.

Tlf. og mail

./.

hoej.nissen@gmail.com

Medlemstal
Værksteds- og træningstidspunkter
Kurser, generalforsamling o.l.

./.

Aftalt deltagelse i RVC's formidling

Jf. afsnittet 'Årsrytme for frivillige på Ribe VikingeCenter'

Bemærkninger

Her skulle måske stå hvad betingelserne er for at kunne deltage; følgeskab med forældre …

Gruppens navn

RIPA

Organiseret som forening

Evt. vedtægter fremsendes til RVC, gerne som et link til jeres fb side?

www

./.

Facebook - Lukket gruppe

https://www.facebook.com/Ripa-Vikingekampgruppe-318014918213817/

Formand

Rasmus Nielsen

Tlf. og mail

26 83 36 03

Næstformand

Sune Lorentsen

Tlf. og mail

24 44 50 17

rafikki@live.dk
sunelorentsen@yahoo.dk

3. nøgleindehaver
Tlf. og mail
Medlemstal

32

Værksteds- og træningstidspunkter Træning:

Torsdage 17.30-19.30 & Søndage fra 11-13 Hvilke lokaler bruger i?

Værkstedsdage i vinterhalvåret: 4 (ikke fastlagt)

Fast træningsweekend 3. weekend i marts. Også for inviterede?
Kurser, generalforsamling o.l.

Efter aftale

Aftalt deltagelse i RVC's formidling

Jf. afsnittet 'Årsrytme for frivillige på Ribe VikingeCenter'

Bemærkninger

Medlemskab af Vikingekampgruppen RIPA:

Når man starter i RIPA, er man prøvemedlem og kan efter 2 år indstilles til
optagelsesprøven og måske stemmes ind som medlem.

I RIPA er man et aktivt medlem af foreningen, når man deltager i træningen på
jævnlig basis. Man kan være inaktiv i en kortere el. længere periode eks. pga.
arbejde, familie, sygdom og andet.

Man følger samarbejdsaftalen med RVC.

Både aktive og inaktive medlemmer opfordres til at deltage i fælles arbejdsdage,
hyggeweekender, sociale arrangementer, markeder og træf eller betalte
optrædener ’ud af huset’, men det respekteres hvis medlemmer i perioder har
brug for at trække sig fra gruppens aktiviteter.

RIPA beskæftiger sig med moderne vikingekamp, formidling af krigershows, viden
om våben og kamp fra vikingetiden, lejrliv og håndværk forbundet til krigerlivet.
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Bestyrelsen (formanden) udarbejder en liste over, hvornår foreningens aktive
medlemmer deltager aktivt i RVC’s formidling og virke og tilstræber at alle deltager
mindst 1 gang pr. sæson, og tilmelder online på Ribe VikingeCenters hjemmeside.

RIBE VIKINGECENTER STILLER FØLGENDE TIL RÅDIGHED FOR DE FRIVILLIGE ARBEJDSGRUPPER








Vikingemiljøer
Aktuelle værksteder
Fælles lokale til møder, generalforsamlinger og kurser
Om muligt depotfaciliteter
Evt. indkøb af materiale kan ske efter aftale med Bygmesteren/Tekstilafdelingen. Der betales altid forud.
Når man deltager i formidlingen som enkeltperson/få personer, får man samme forplejning som Centrets ansatte: Morgenkaffe,
madpakke og eftermiddagskaffe.
Ved gruppers deltagelse i formilingen gælder nedenstående aftaler for diæter, transport og våbenpenge.
DIÆTER, TRANSPORT & VÅBENPENGE
Diæter

Diæter udbetales til personer over 1 år, som deltager i Ribe
VikingeCenters formidling i mindst 5 sammenhængende dage

DKK 30,00 pr. dag pr. person.

Der udbetales ikke diæter for lørdagen under det Internationale
Vikingemarked. I stedet udleveres en madbillet til festmiddagen
Transport

Transportgodtgørelse udbetales ikke

Hestepenge

Pr. hest

DKK 200,-

Våbenpenge

Våbenpenge udbetales til deltagende krigere i uge 31

DKK 75,00 pr. dag med fuld aktivitet.

Kul og brænde

Uden beregning i formidlingen

SÆSONKORT TIL FRIVILLIGE
Der udstedes sæsonkort til medlemmer, der er aktive i Ribe VikingeCenters formidling eller aktive med praktisk arbejde.
Sæsonkortet er et plastikkort, der kan genanvendes og skal fornyes hver år.
Kortene giver mulighed for:
 Fri entré til Ribe VikingeCenter (særlige events kan være undtaget)
 At handle i RVC's butik med 20 % rabat. Undtaget er bøger, drikkevarer og slik
 At deltage i sæsonstartsaftenen
 At deltage i julesammenkomsten
Formændene udleverer kortene til medlemmer, der har opfyldt aftalerne og betalt kontingent til deres gruppe, når dette er påkrævet.

ANVENDELSE AF RAMMERNE PÅ RIBE VIKINGECENTER
VIGTIGT: Nøgler og nøglebrikker må IKKE lånes ud
Lokaler, værksteder og vikingemiljøer kan kun benyttes, når hele gruppen er inviteret til at deltage, og arbejdet er målrettet formidlingen
på Ribe VikingeCenter
Ved brug af lokaliteter på Ribe VikingeCenter skal formanden, næstformanden eller den 3. nøgleindehaver altid være til stede af hensyn til
sikkerhed og implementering/overholdelse af samarbejdsaftaler
Faciliteterne kan benyttes til:
 Værksteds- og træningsdage
 Arbejdsdage/-weekender, træningsdage/-weekender
 Interne fagligt relevante kurser
 Eksterne fagligt relevante kurser, hvor der inviteres andre interesserede med
 Arrangementer med fagligt indhold: Buemagertræf, krigerweekend, smedeweekend, generalforsamling o.l.
Hvis der er ønske om at anvende lokaler og værksteder yderligere, skal det aftales med ledelsen på Ribe VikingeCenter.

ARBEJDSGRUPPERNES FORPLIGTELSER





Alle aktive medlemmer skal deltage i Ribe VikingeCenters formidling, jf. 'Årsrytmen for frivillige på Ribe VikingeCenter'
Nogle i gruppen ’Praktiske frivillige på Ribe VikingeCenter’ arbejder primært med at løse praktiske opgaver for Ribe VikingeCenter og
kan derfor være undtaget kravet om deltagelse i Ribe VikingeCenters formidling.
Deltagelse i særlige interne og eksterne events, som f.eks. pressebesøg, markedsføring, større gruppearrangementer, tulipanoptog
jubilæer, indvielser, VIP besøg, filmoptagelser.
Ved events og særlige arrangementer kan grupperne blive bedt om at levere medlemmer til praktiske opgaver.

KRAV TIL DE FRIVILLIGE, DER MEDVIRKER PÅ RIBE VIKINGECENTER




Kendskab og respekt omkring samarbejdsaftalen
En meget høj social ansvarlighed, hvor man altid er opmærksom på at være rollemodel overfor hinanden, elever, gæstevikinger m.fl.
Imødekommenhed
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Respekt for Ribe VikingeCenter/FGU Ribes spilleregler. Bl.a. skal oprydningsniveauet være meget højt, - og helst bedre end det, Ribe
VikingeCenter / FGU Ribe leverer
Autenticitet, ordentlighed og servicemindedhed er afgørende elementer i at være frivillig på Ribe VikingeCenter

FORMANDSSKABETS ANSVAR








Formanden er ansvarlig for al koordinering mellem grupperne og Ribe VikingeCenter.
Alle gruppernes medlemmer skal kende og efterleve samarbejdsaftalen.
Formandskabet har de nødvendige nøgler / brikker til værkstedsfaciliteterne. Disse må ALDRIG lånes ud, hvis de bortkommer, skal
ledelsen på Ribe VikingeCenter straks orienteres pr. mail
Ved brug af værksteder/lokaler/vikingemiljøer skal en fra formandsskabet være til stede a.h.t. sikkerhed og overholdelse af
samarbejdsaftalerne
Minimum én fra formandsskabet skal deltage i det årlige værksteds-/sikkerhedskursus. Kurset må max. være 2 år gammelt. Øvrige
medlemmer er meget velkomne, når der plads
Har ansvaret for, at de lånte værksteder, mødefaciliteter og lagerplads er 100 % opryddet, når gruppen forlader Lustrupholm. Gerne
bedre end det I overtager.
Orientering til Bygmesteren/ledelsen, når noget forsvinder/beskadiges. Denne orientering sker samme dag pr. mail. Skader og
bortkomst erstattes af gruppen, undtaget er skader, der sker pga. alm slitage. Evt. vurdering foretages af Bygmesteren med hjælp
fra formanden.

ÅRSRYTMEN FOR FRIVILLIGE PÅ RIBE VIKINGECENTER

* Perioder/helligdage, hvor datoen skifter fra år til år.

Al tilmelding foregår online på Ribe VikingeCenters hjemmeside https://www.ribevikingecenter.dk/da/frivillige/tilmelding.aspx
TIDSPUNKT

INDHOLD

DELTAGERE

ANSVAR

FEBRUAR

Uge 5

RVC sender:

Dagsorden til formandsmøde onsdag i uge 10 kl.
17.30

Indkaldelse til værksteds- og sikkerhedskursus
onsdag i uge 10 kl. 19.00
Deadline for online tilmelding onsdag i uge 8

MODTAGER:
FORMANDEN

RVC

FEBRUAR
Deadline

Uge 8 – Onsdag
2020: 19.4.

Tilmelding til formandsmøde og værkstedskursus

FORMÆND

MARTS

Uge 9

RVC sender:
MODTAGER:
FORMANDEN

Invitation til sæsonstartaften inkl. programmet

En opdateret ’årsrytme (Jf. dette skema)

Formændene skal efterfølgende maile en opdateret
liste over gruppens medlemmer, hvor aktive og
betalende medlemmer markeres, da de modtager
et sæsonkort.
Deadline for online tilmelding og fremsendelse af
ovennævnte liste er onsdag i uge 12

RVC

MARTS

Uge 10 - Onsdag
2020: 4.3.
kl. 17.30 -19



Formandsmøde
Fokus: Evaluering & nye tiltag
RVC er vært ved et stykke brød

FORMANDSSKABET

MARTS

Uge 10 - Onsdag
2020: 4.3.
Kl. 19-20.30



Værksteds- og sikkerhedskursus
RVC er vært ved kaffe og kage el.

FORMANDS
RVC /
SKABET M. FL. BYGMESTER

APRIL
Deadline

Uge 12 - Onsdag
2020: 18.3.

APRIL

Uge 14 – Onsdag
2020: 1.4. kl. 19

Sæsonstartaften for arbejdsgrupperne / En sikring
af viden

Evt. med ekstern oplægsholder
RVC udleverer sæsonkort til formændene, der er ansvarlige
for at medlemmerne får dem.
RVC er vært ved kaffe & brød el.

ALLE GRUPPER RVC

*MAJ

Uge 17

RVC sender:

Info om vikingemarkedet; vagter mm

MODTAGER:
FORMANDEN

*MAJ

Uge 18 el. 19
2020: 27.4-3.5.

MÅNED
JANUAR

Formændene sender til RVC:

Årets tilmeldinger til formidlingen - online

Mailer en opdateret liste over gruppens
medlemmer, hvor de aktive og betalende
medlemmer er markeret, aht. udstedelse af
sæsonkort




Vikingemarked. Formidling og praktisk hjælp

RVC

FORMÆND

RVC

ALLE GRUPPER RVC
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*JUNI

Kr. Himmelfart.
Tor & fre
2020: 21.-22. 5.

*JUNI

Kr. Himmelfart.
Torsdag & fredag
2020: 21.-22. 5.



*JUNI

2. pinsedag
2020: Man 1.6.



*JUNI

2. pinsedag
2020: Man 1.6.



Bemanding af RVC's 2 smedjer + formidling udenfor REGIN
smedjerne

REGIN/RVC

*JULI

1. lør i juli. Rammer
det datoen 1.7. rykkes det til 2. lør i juli



Maritim dag i Ribe

REGIN

REGIN/RVC

ULL

ULL/RVC

RVC's krigertræning, krigeropvisning &
publikumsaktiviteter på Ringvolden

Samling / lejr hvor også helt nye RIPA medlemmer
deltager Overnatning?
Bueskydning: RVC er ansvarlig
’Tekstildage’ - Formidling om vikingetidens
tekstilarbejde.
Base: Tinghuset

Ansvarlig for publikumsskydning, opvisning,
formidling og håndværk på Ringvolden
Krigertræning: RVC er ansvarlig

RIPA

RIPA /RVC

Vikingetekstil i Vikingetekstil i
Ribe
Ribe /RVC
ULL

ULL/RVC

2020: Lør 4 7.


JULI

Uge 27-Weekend
2020: 4. og 5.7.

JULI

Uge 29-30
2020: Søn 19.7Lør 25.7.



Vikinger på islandske heste
Indhold, jf. aktuelt program for ugen

DREKI

DREKI/RVC

JULI

Uge 31
2020: 27.7.-2.8.



International krigeruge
Indhold, jf. aktuelt program for ugen

RIPA

RIPA/RVC

AUGUST

Uge 32 - Lørdag
2020: 8.8.



DM i langbueskydning

ULL

ULL /RVC

AUGUST

Uge 32 weekend
2020: 8.-9.8.



'Tekstildage' - Formidling om vikingetidens
tekstilarbejde.
Base: Tinghuset

Vikingetekstil i Vikingetekstil i
Ribe
Ribe /RVC

AUGUST

Uge 33 Weekend
2020: 15.-16.8.




Regins Smedegilde
Bemanding af RVC’s 2 smedjer + formidling foran
smedjerne

REGIN

REGIN/RVC

RVC

RVC

DREKI

DREKI/RVC

Ansvarlig for publikumsskydning, formidling og
håndværk på Ringvolden
Base: Gæstgiveriet i Ripa By, der også bemandes
Krigertræning: RVC er ansvarlig

SEPTEMBER
OKTOBER

Uge 41

OKTOBER

Uge 42-Tor & fre
2020: 15.-16.10.

NOVEMBER
Deadline

Uge 44 - Ons
2020: 28.10.

NOVEMBER

Uge 46
Ons kl. 17- 21
2020: 11.11.

RVC sender:

Invitation til julekomsammen
Deadline for online tilmelding: ons i uge 44



Deltagelse i formidlingen med fokus på heste og
lege i Ripa by
Base: Tinghuset



Tilmeldinger til Julekomsammen - online

FORMÆND

ALLE GRUPPER FORMÆND

Julekomsammen, hvor alle er velkomne
/RVC

Formændene orienterer om året og fremtiden
RVC er vært ved en frokost. Drikkevarer til fornuftige priser 

PRAKTISK
Samarbejdet mellem Ribe VikingeCenter og de frivillige arbejdsgrupper grupper bygger på ordentlighed, fleksibilitet, gensidig loyalitet,
respekt omkring aftaler og en anerkendende tilgang /tone, også grupperne imellem.
Ovennævnte skal tages helt BOGSTAVELIGT
Ved tvivlsspørgsmål, misforståelser e. lign., drøfter formændene og ledelsen problemet. Ribe VikingeCenter har mandat til at træffe de
nødvendige beslutninger.
De frivillige arbejdsgrupper skal vige, hvis Ribe VikingeCenter får brug for lokaliteter til andre formål
Formandsskabet er ansvarlige for at gruppens medlemmer efterlever samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen kan gensidigt opsiges pr. 31.10. med virkning fra det kommende årsskifte
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Ribe VikingeCenter, juli 2019

Jan C. Iversen

Karin Nielsen

Kim Århus

Rasmus Nielsen

Jacob Børsting

DREKI

Vikingetekstil i Ribe

REGIN

RIPA

ULL

Dan Høj

Christin Clausen

Mikkel Fisker

Bjarne Clement

Karen Nørgaard

ULL's Unger

Ribe VikingeCenter

Ribe VikingeCenter

Ribe VikingeCenter

Ribe VikingeCenter
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