FINTEN
NYE FRIVILLIGE: VI VIL GERNE
HAVE BEDRE INFORMATION
Det er torsdag aften, og vi aflægger besøg i Agora H i den
sydlige del af campingområdet.
- Her er stort set kunder hele tiden, så vi har noget at lave,
men på ingen måde særligt travlt, fortæller Mille Stokholm.
Hun er holdleder for et team på fire, der aldrig tidligere har
arbejdet for KFUM på festivalen. De øvrige på
holdet: Frederikke Lang, Ida Carding Christensen og Rikke Sunne Vestergaard.
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RUND FØDSELSDAG I L-BODEN
Onsdag mødte Hanne Petersen, frivillig på festivalen i mange
år, til morgenvagt i Agora L på sin 60 års fødselsdag. Hanne
havde fejret den store dag, så hun var klar til 10 timer i festivalens sommerhede. Servicevagtleder Henrik Nowakowska
kom med fødselsdagskage fra KFUM, og på det andet billede smager Hanne og holdleder Mogens Ohm Jensen på
lækkerierne.

De kendte ikke hinanden, før de mødtes i boden, og Mille synes, at vi fra klubbens side godt
kunne have gjort mere for at vejlede nye medarbejdere.
- Jeg havde min første vagt som “flyver” i Gboden, og der kunne jeg læne mig op ad nogle
rutinerede medarbejdere, der havde prøvet det
hele før. Men da vi overtog denne bod i dag
kl. 17, skulle der enten have været en bedre
overlevering fra dagholdet, eller også været en
bedre vejledning omkring vores opgaver, mener
Mille Stokholm.
På dagens vagt måtte pigerne allerede tidligt
melde udsolgt af sandwich, og der var ikke mulighed for flere forsyninger. Holdet har bemærket stor efterspørgsel på kogende vand til nudler, og her siger Mille, at de to el-kedler, som har kørt konstant, ikke kan
følge med efterspørgslen. Hendes forslag: At man enten får
én kedel mere, eller at man i stedet koger vandet på små
kaffemaskiner, hvor det går noget hurtigere.
- Og lige nu kan vi ikke bruge den ene Dankort-terminal, fordi
du rent fysisk ikke kan få kortet til at gå rigtigt i maskinen. Nu
klarer vi det alligevel, fordi tilstrømningen ikke er større, men i
en sådan situation havde det været meget praktisk, hvis man
havde haft én eller flere terminaler i reserve.
Mille fandt frem til Roskilde KFUM, da hun surfede rundt på
nettet for at finde foreninger, der søgte frivillige.
- Alt i alt har det været en god oplevelse at arbejde i kioskerne. Men jeg synes godt, klubben kunne tage mere hensyn
til, at der kommer så mange nye frivillige, der har brug for
ekstra vejldning. Jeg brugte selv en time på at finde frem til
økonomiboden, hvor alle møder ind før den første vagt. Godt
nok havde jeg et kort, men det hjalp mig ikke ret meget. Hvis
der derimod havde stået, at den lå lige bag ved klubbens
kiosk i Bycenter Øst, have det været noget lettere, slutter
Mille Stokholm.
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Ingen smat i år!

Vejrudsigten er fra DMI.dk

UD OG KØRE MED DE SKØRE!
Finten er onsdag eftermiddag ude at køre med én af KFUM’s
servicevogne, få timer inden festivalen går i luften.
På vagt er Per, 54, og Bjørn, 25, som er blevet sat sammen til
at servicere KFUMs mange kiosker og madboder rundt omkring på festivalen. Denne gang går turen til det Det Spanske
Madhus i Agora J. På de snørklede grusveje fra lageret ved
Bycenter Øst til destinationen triller varevognen af sted i følgeskab med en masse feststemte festivalgæster, som hygger sig i sommervarmen.

- Vi var i gang med at producere klokken 17,08, men har nok
mistet i nærheden af en halv times omsætning i startfasen.
Leverandøren erkender fejlen og er meget ked af det, men
det er den slags, som kan ske på en festival, hvor alle aktører har rigtigt mange bolde i luften, lyder det fra KFUM’s to
festivalchefer, Jan Themsen og Peter Nissen.

DET VIL VI HØRE
PÅ ÅRETS FESTIVAL
Finten har været rundt for at høre, hvad for en musik KFUM’s
frivillige vil høre på årets festival.

Bjørn og
Per kører
servicevogn i gåtempo

Det går langsomt, da menneskemængden omkredser varevognen i gå-tempo, men festivalgæsterne skal respekteres,
og drengene tager det, som det kommer. - Vi tager det stille
og roligt. Der er mange mennesker, og man skal respektere,
at der er 80.000, der er kommet herud for at hygge sig. Det
kan godt være, at det tager lidt ekstra tid, men varerne skal
nok komme ud, siger Per.
Per og Bjørn har to forskellige tilgange til festivalen, når det
kommer til indkvartering.
- Jeg bor privat. Min bror har arbejdet for KFUM i en menneskealder, og da han døde, blev jeg spurgt, om jeg ikke
havde lyst til at være mere med , og jeg har nu været med de
seneste fire år. Når man bliver 50, så gider man sgu ikke at
bo i telt eller stå i kø for at komme i bad siger Per, mens Bjørn
har været frivillig for klubben de to seneste år.
- Jeg bor i medarbejdercampen. Der er ikke så meget gang
i den der. Det må der jo ikke være. Man må f.eks. ikke spille
musik, og jeg bruger det egentlig bare til et sted, hvor jeg
kan sove!
Endelig kommer vi til badesøen, hvor smukke unge mennesker hygger sig i det våde og soler sig i vandkanten.
- Så er det badesøen igen! Jeg skal i hvert fald ikke nyde
noget af at komme i den sø. Vi ved vist alle, hvad der foregår
der, slutter Per til gavn for stemningen i servicevognen.

TO SPANSKE MADHUSE KOMMER
DET TREJDE TIL UNDSÆTNING
Det var med nerverne uden på tøjet, at vores spanske madbod på Indre Plads kunne åbne sammen med musikken onsdag kl. 17.
Leverandøren havde nemlig glemt de varer på lageret, som
skulle have været afleveret ved boden om morgenen samme
dag. Men her var det heldigt, at KFUM i forvejen råder over
de to andre madhuse med samme set-up, og herfra blev vaside rerne fragtet til Indre Plads.
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I Det Spanske Madhus i Agora møder vi
Claus, som er på Roskilde Festival med
sin søn. - Jeg og min søn skal høre The
Minds of 99. Det koster jo 2000,- pr. billet,
så bl.a. derfor er jeg frivillig på Roskilde.
Ellers vil jeg gerne høre Paul McCartney,
og så bare det, som min søn gerne vil
høre, tilføjer Claus.
I området bag kiosken i G-afsnittet møder
vi Kim, som også giver sit besyv med om,
hvad der skal høres på årets festival.

Claus

- Jeg skal høre MUSE, Mew og Paul
McCartney! Jeg gider ikke Pharrell Williams – ham kan jeg ikke holde ud. Ellers
skal jeg også høre torpedo-musik – du
ved: Death metal.
I Dream City støder Fintens udsendte ind
i KFUM-medarbejder Christina, som har
et noget andet syn på Pharrell Williams:
- Han er klart festivalens fedeste navn, og
så er han superlækker – nam nam!!! Og
ellers skal jeg hovedsageligt feste løs i lejren og på Apollo.

Claus

8-årige Sophie, som har en fast tilknytning til KFUM ,Boldklub qua sine sin families engagement i klubben, kommer også
med sit bud på, hvad der er fedt at høre
på årets festival.
- Jeg skal høre Marie Key, for jeg synes,
at hun er rigtig god, og hun synger godt.
Hun spiller på den store Orange Scene, så
det glæder jeg mig til, lyder det fra Sophie.

Sophie

Der er delte meninger om Pharrel Williams, som spillede
onsdag aften på Orange.
Blandt publikum var der dog tydelig utilfredshed med hans
udsagn: “We are in Copenhagen”

