
Frivillig hos 

 

Noget for dig 
  



Hvem er vi? 
Vi er en række mennesker fra alle samfundslag, med vidt 

forskellig baggrund, som bare ikke passivt vil se på, at byens 

borgere og de turister der kommer til Næstved, ikke har en 

bemandet turistinformation, så da vi i 2017 fik mulighed for, 

med kommunens mellemkomst, at åbne en turistinformation i 

Ventesalen på Banegårdspladsen var der ingen tvivl om at det 

skulle prøves 

Hvad skal en frivillig kunne? 
Der kræves ikke noget specielt, dog ved vi, at med stort 

engagement og godt humør kommer man rigtig langt. 

Vi skal nok hjælpe dig gennem de første vagter, så du ikke føler 

dig alene, og du får desuden mulighed for at gennemgå et E-

learningsprogram, som er målrettet medarbejdere i 

turistinformationerne. 

Hvad forventer vi? 
Vi forventer kun, at du deltager aktivt i vagterne på vores 2 

destinationer, og på den måde indgår som ”medspiller på 

holdet”. 

Hvorfor har vi brug for dig, og hvor meget tid kræves? 
Da der af mange forskellige årsager er frafald af frivillige hen 

over tid, har vi brug for at nye frivillige kommer til. 

Vi har åbent i Ventesalen alle hverdage mellem kl. 10.00 og 

16.00, samt lørdage i sommerperioden mellem 10.00 og 14.00, 

desuden i Turistinformationen i Karrebæksminde, hverdage 

mellem kl. 11.00 og 14.00, dog med længere åbningstid i 

sommerperioden. 



Vagterne planlægges i vores interne bookingsystem hvor man 

selv vælger de vagter man har tid og lyst til at tage. Vagterne 

har en varighed på 3 eller 6 timer, lørdage dog 4 timer. 

Hvad får du ud af det frivillige arbejde? 
Du får rigtig mange gode oplevelser med byens borgere, som enten 

er ved at forberede deres næste ferie, eller får familie og venner på 

besøg, og gerne vil vise Næstved og Karrebæksminde frem, og så får 

du kontakt med både danske og udenlandske turister der vil vide 

hvad man kan opleve på Sydsjælland, på Møn eller et helt andet 

sted i vores dejlige Danmark. 

Desuden får du mulighed for at udbygge din viden om små og store 

attraktioner, og du bliver uddannet som ”Turistinformations-

medarbejder”, og har lov til at bruge denne titel, så længe du er en 

del at frivillig netværket i Næstved Turistforening. 

Sidst men ikke mindst bliver du som frivillig i Næstved 

Turistforening gratis medlem af foreningen, og får derved mulighed 

for at deltage i de arrangementer der udbydes, ligesom du får 

adgang til den årlige generalforsamling. 

Hvordan melder du dig som frivillig? 
Det er ganske nemt. Du sender en mail til Erik Holst, med en kort 

beskrivelse af dig selv, din baggrund, navn, adresse, mobilnummer 

og andet du mener er relevant. Efterfølgende vil du blive kontaktet 

af en af dine kommende frivilligkollegaer, som aftaler med dig, hvor 

og hvornår du kan komme i gang. 

Kontakt Erik Holst tlf.: 40850200, mail: eh@ntuf.dk  

Vi glæder os til at se dig i vores netværk. 

 

mailto:eh@ntuf.dk


 

Her er nogle af dine 

kommende frivillige kollegaer. 
 


