I et større perspektiv kunne jeg godt tænke mig, at vi
blev et mere inkluderende samfund...
Interviewserie: Mød en frivillig i Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
#Caroline
Caroline har været frivillig kulturformidler i
Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen siden efteråret
2016. I dag har hun på grund af fuldtidsarbejde sjældent
mulighed for at deltage i aktiviteterne, så for at
opretholde et engagement i foreningen blev hun i 2018
en del af foreningens bestyrelse, hvor hun
repræsenterer de frivillige kulturformidlere.
Hvorfor blev du frivillig i
Venskabsforeningen for Lavuk
Stjernen?
Jeg blev frivillig på et tidspunkt,
hvor jeg lige havde opsagt mit job
som kommunikationskonsulent
i en brancheorganisation, fordi
jeg ville prøve noget nyt og gerne
ville arbejde med kultur. Da jeg
så opslaget om kulturformidling
på Jobindex, virkede det helt
oplagt – og meget spændende.
Også på grund af forløbet med
både videokursus og kursus på
Statens Museum for Kunst. Det
var ikke ”bare” en mulighed for
at blive frivillig, men også for
at lære noget. Jeg havde aldrig
arbejdet med mennesker med
handicap før eller skænket den
mulighed en tanke, så det var
fedt at få øjnene op for.
Hvad har været den bedste
oplevelse indtil videre?
Det var nok min første oplevelse
som frivillig, hvor vi var på
Ragnarock i Roskilde, og jeg var
helt ny. Der var en af borgerne,
som jeg hurtigt kom til at følges
med rundt på hele museet.
Nogle af de andre i gruppen
sad i kørestol og skulle tage
elevatoren, så pædagogerne
spurgte mig, om jeg kunne tage trapperne med ham. Det
lyder måske som en lille ting, men den tillid, som både
borgeren og pædagogerne viste mig, betød bare ret
meget.
Hvad har været det mest udfordrende ved at være frivillig
kulturformidler?
Det har nok været at finde ud af, hvordan jeg skulle
formidle til de forskellige borgere. Jeg havde jo ingen
erfaring med at arbejde med borgere med handicap, før
jeg kom ind i projektet. I løbet af den tid jeg har været en

del af projektet, er jeg også begyndt at tænke over, at det
f.eks. er vigtigt, at vi besøger museerne i åbningstiden,
hvor der er andre mennesker – i stedet for at få
særbehandling og have museet for os selv. Det går op for
én, hvor sjældent man egentligt møder mennesker, der
er anderledes end en selv. Så det er vigtigt at komme ud
og blande os i verden. Så får vi alle forhåbentligt lidt nye
perspektiver på tingene og
mere forståelse for hinanden.
Ville du anbefale andre at være
frivillig i Venskabsforeningen
for Lavuk Stjernen?
Ja, helt klart. Ud over at
man skaber nogle sjove
oplevelser for borgerne,
bliver man også en del af
en gruppe. Og så er vores
frivilligkoordinator, Camilla,
virkeligt god til at strukturere
frivilligprogrammet, samtidig
Caroline Kirkegaard, 36 år
Kulturformidler og bestyrelsesmedlem
Frivillig siden 2016
Beskæftigelse: Projektleder i Staten
med at hun inddrager os
i udviklingen af det. Det
er fedt, når der er plads
til medbestemmelse og
indflydelse. Og fordi der
heller ikke er et bestemt antal
”vagter”, man skal tage om
måneden, så har der også
været plads til, at nogle af
de frivillige har taget nogle
måneder til at skrive speciale –
eller at jeg f.eks. er med på en
lidt anden måde, nu hvor jeg
har fået fuldtidsarbejde.
Jeg har været frivillig i andre sammenhænge, til mindre
kulturbegivenheder, hvor jeg kun skulle være der nogle
enkelte dage. Hvor det var knap så velstruktureret og lidt
uklart, hvilken forskel jeg egentligt gjorde. Det føltes lidt
som spild af både min og deres tid…
Så da jeg sidenhen selv skulle stå for at hverve og
koordinere en gruppe frivillige, var jeg opmærksom på,
hvad der var vigtigt: At det lige så meget er selve opgaven
som at få de frivillige til at føle sig værdsatte og godt
tilpas – og så at skabe et fælleskab mellem dem.
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