
Frivillige medarbeidere 

-En Guds gave til Hemsedal Høyfjellssenter- 

                                

 

Vilkårene for frivillige medarbeidere ved Hemsedal Høyfjellssenter: 

Som frivillig medarbeider får du: 

o Fri kost og losji + lommepenger (kr 1000,- pr mnd)  
 

o Fri tilgang til alle fasiliteter på Hemsedal Høyfjellssenter. F.eks. utendørs boblebad, romersk 
dampbadstu, kiter, telt, stormkjøkken, våtdrakter, kjelker, airboard, skiutstyr, klatreutstyr, slakk-
line. 
 

o Fellesskap: stab og frivillige medarbeidere samles i hovedsak én ganger i uken til fellesskap med 
hverandre og med Jesus, til samtale og deling av liv, lovsang, bønn, bibellesning etc.  

 
o En-til-en-oppfølging (samtale) ca. hver 4.uke (med en fra den faste staben) – dersom du ønsker. 

 
 

Som frivillig medarbeider er det viktig å kunne være fleksibel og service-innstilt.   

Alle frivillige medarbeidere går i turnus og bytter mellom dagvakt og kveldsvakt. Noen dager vil være 

korte vakter (måltidsvakt på 3-4 timer), og noen dager vil være lengre vakter (ca 7,5 timer). Vaktene skal 

i utgangspunktet ikke overskride 7,5 timer, men noen få dager vil være mer hektiske og kan innebære 

mer jobbing. Den totale jobbmengden vil tilsvare ca. en 70%-stilling. Matpauser er inkludert i 

arbeidstiden, samt solotid enkelte dager. Det er opp til hver enkelt hva en velger å bruke solotiden sin 

til, men vi oppfordrer til å bruke den sammen med Gud.  

De frivillige medarbeidernes arbeidsoppgaver vil variere med oppgaver som: 

✓ spisesal/kjøkken – servere mat, rydde, oppvask  

✓ rengjøring - vask av rom og fellesareal  

✓ snømåking/plenklipping/boblebad 

✓ vedlikehold  

✓ kontorhjelp 

✓ resepsjonsvakt/ kiosk/ telefon 

   



 

 

 

Hjemreise/fri: 

o Den enkelte har krav på minimum en hel fridag per uke (ukedagen vil variere fra uke til uke) + én 

frihelg i halvåret. Som regel vil en ha 1-2 fridager per uke, og flere frihelger kan organiseres etter 

avtale. 

 

o I utgangspunktet er den frivillige medarbeideren regnet med i turnusen på HH hele ukene 

(utenom en fridag) i angitt periode han/hun er her som frivillig. Dersom en frivillig allikevel 

ønsker å reise bort noen dager, må han/hun selv bytte vakter innbyrdes. Bytter skal alltid 

klareres med arbeidsleder.  

 

Boforhold:  

o De frivillige medarbeiderne bor som regel to eller tre på hvert rom. Om nødvendig må en være 

villig til å bytte rom i løpet av perioden en er her som frivillig. 
 

o Dersom en frivillig medarbeider blir skadet eller syk med varighet lengre enn en uke (slik at 

han/hun ikke kan utføre arbeidsoppgaver på en tilstrekkelig måte), må den frivillige være villig til 

å reise hjem eller gi sin seng til en annen frivillig «vikar». Dette av hensyn til den totale 

arbeidsmengden for resten av de frivillige på huset. 

 

Mat: 

o Fri kost innebærer maten på hotellet til måltidsrytmene på stedet. Det er også tilgang til 

kjøleskap og fryser på frivilligloftet der man kan ha mat som man ønsker å spise utenom de faste 

måltidene på stedet. Ekstraordinær mat som den enkelte ønsker, må kjøpes for egen regning. 

 

 

Besøk: 

o Dersom det er ledige rom kan besøkende for frivillige medarbeidere leie rom på hotellet (eller 

hytte) for 200,- pr pers pr døgn. Måltider og evt. leie av sengetøy kommer i tillegg. NB! De må 

også vaske ut etter seg selv! 

 

o De frivillige kan dessverre ikke ha overnattingsbesøk på frivilligloftet der de bor. (Dette pga at vi 

ønsker at loftet skal være en oase/fristed for de frivillige.)  

 

o Ved behov kan evt. besøkende steppe inn å hjelpe til som «frivillig» ekstrahjelp eller vikar. Dette 

må avklares i forkant med arbeidsleder. I slike tilfeller vil den besøkende være under samme 

vilkår som resten av de frivillige medarbeiderne på huset (dvs. fri kost og losji). 

 

 

Fritid: 

o Aktivitet og skikjøring i fritiden gjøres på eget ansvar. Dersom skader inntreffer, har vi dessverre 

ikke kapasitet til å sende med en ledsager fra HH i sykebilen til sykehuset for røntgen e.l. Dette 

grunnet lang avstand til sykehus og vanskelig hjemtransport for ledsageren. 

 



o Dersom man er frivillig hele vinteren, fra starten av januar til starten av mai, vil man få gratis 

årskort i Hemsedal skisenter. Dette forutsetter medlemskap i Hemsedal IL (500kr). 

Medlemskapet vil også gi mulighet til å bli med på andre aktiviteter som volleyball eller klatring. 

 

Annet: 

o Hemsedal Høyfjellssenter er et rus- og alkoholfritt sted. Dette gjelder både for gjester og ansatte. 

Så lenge du oppholder deg på stedet må du derfor kunne garantere å være rus- og alkoholfri. 

o På grunn av dagens skatteregler blir kost og losji registrert som «inntekt» på selvangivelsen. 
Dersom du har frikort, vil dessverre frikortbeløpet reduseres. 

o Forandringer i vilkårene kan forekomme.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har forstått og godtar de overforstående rammene som det å være frivillig medarbeider ved 

Hemsedal Høyfjellssenter Hemsedal innebærer. 

 

 

Sted, dato: ___________             ______                Underskrift: _________                     _____________ 

 
 
 
 



 

Å være frivillig som praktisk stab under bibelskolene 

TimeOut og Opptur: 

Alle i den praktiske staben må ankomme innen stabsuka begynner! 

Som frivillig som praktisk stab under TimeOut og Opptur gjelder alt det overstående. I tillegg kan den 

praktiske staben: 

o følge det meste av undervisningen (dersom det ikke "krasjer" med arbeidsoppgavene)  

o være med på morgensamlingene og eventuelle kveldssamlinger 

o være med på turene 

o være med på fellesaktivitetene 

 

o I løpet av stabsuka blir det noe opplegg sammen med programstaben og noe eget 

opplegg. 

o Har egne livsgruppe med gruppesamlinger minst en gang per uke.  

 

o Som praktisk stab kan du dessverre ikke være med på: 

o Hjertefokusuka (hvis den er en del av programmet dette året). 

 

 

Ekstra utfordringer som den praktiske staben evt. kan få spørsmål om: 

o Ord for dagen, vitnesbyrd, stå på post på rebusløp, ha noe ansvar i forkant av eller på noen av 

turene og/eller evt. på fellesaktivitetene, ++?  

o Organiseringen under TimeOut og Opptur: 

 

 

 

 

 

Program stab 

10-13 stk 

 

Faste ansatte og lederteam 

7-10 stk 

 

 

Studenter 

(max 36 stk.) 

 

 

Praktisk stab 

5-6 stk 

 


