
Mossagårdsfestivalen 2019

Volunteer at the organic festival of Mossagården, 14-16 of June 2019!

We need help with all sorts of things! Get in touch with us if you wish to be part of 

the creation of a fantastic organic festival, made for and by the people! Other than 

having lots of fun, it is a great experience for the future. We need help before, during 

and after the festival.

Volunteer before the festival!

If you wish to participate before the festival, the following applies:

¤   Around 28 hours of work 

¤   Mossagården will provide meals during the working hours.

¤   There are possibilities to stay for the night in ”the castle” (under simple conditions, 

despite the name). 

Volunteer during the festival!

If you wish to participate before the festival, the following applies:

¤  Around 6 hours of work/day

¤   We try to adapt to everyone’s preferences, but sometimes you will be assigned a 

task

¤   Mossagården will provide meals, an organic and vegetarian buffet. 

¤   There are possibilities to stay for the night in the camping

Volunteer after the festival!

If you wish to participate in the after work of the festival, the following applies:

¤   You need to report your interest well in advance, so that we can plan accordingly. 

¤   Around 16 hors of work, we will provide meals during the working hours.

¤   There are possibilities to stay for the night in ”the castle”.

Rules of conduct imply: When volunteering, you should not drink alcohol or be under the 

influences of other substances while working. Workwear should be longer shorts or 

pants and t-shirt (no swimwear or alike). There might be organic volunteer t-shirts at 

disposal, in case we sell many tickets in advance. So spread the word about the festival 

to all your friends and people you know! 

Welcome to Veberöd in June!

IN SWEDISH BELOW



Mossagårdsfestivalen 2019

Mossagårdsfestivalen, 14-16:e juni 2019!

Det finns både små och stora saker att hjälpa till med! Hör av er till oss om ni vill 

vara med och skapa! Förutom att ha roligt och få vara med och skapa en fantastisk 

ekologisk folkfest är arbetet med festivalen är en bra erfarenhet att ha med sig! Det 

finns platser kvar för att hjälpa till innan som under och efter festivalen. Låter det 

intressant - hör av er till oss på Mossagården!

Volontär innan festivalen!

Vill du arbeta in ditt festivalpass innan festivalen så gäller följande:

¤   Ca 28 timmars arbetstid 

¤   Mossagården står för måltider under arbetstiden.

¤   Det finns övernattningsmöjlighet i ”slottet” (enkelt boende).

Volontär under festivalen!

Om du vill arbeta under själva festivalen ska du tänka på följande:

¤   Det är oftast ett sex timmars arbetspass per dag, varje festivaldag.

¤   Vi försöker anpassa oss men ni kan inte alltid välja valfritt arbete...

¤   Vi står för mat under arbetstiden, en ekologisk och vegetarisk buffé. 

¤   Det finns möjlighet att bo på campingen.  

Volontär efter festivalen!

Om du vill arbeta efter festivalen ska du tänka på följande:

¤   Du måste anmäla dig i god tid innan festivalen, så vi kan planera.

¤   Ca 16 timmars arbetstid och vi står för mat under arbetstiden.

¤   Det finns övernattningsmöjlighet i ”slottet” (enkelt boende).

Lite självklara saker som vi ändå nämner: När man är volontär dricker man inte alkohol 

eller är påverkad under sitt arbetspass. Samt att man har klädsel minst längre shorts 

och t-shirt. Ingen bikini el dyl under arbetspasset. Något år har vi tryckt upp fina 

ekologiska volontär T-shirts men om vi kan göra detta i år beror på hur många 

förköpsbiljetter vi säljer! Så tipsa alla ni känner om att komma till 

Mossagårdsfestivalen - så kanske vi kan erbjuda fina T-shirts om man är volontär på 

mysiga Mossagårdsfestivalen!

Väl mött i Veberöd i juni!


