
For at være hudløst ærlige, er der en flig af bekymring
i os alle. Vi ved jo desværre ikke, hvordan situationen
ser ud i foråret og sommeren 2021. Når det er sagt, så
arbejder vi hårdt på at få lagt nogle planer, som passer
til flere forskellige scenarier og forsamlingsforbud. 

På Cirkus Summarum foregår forestillingen allerede
siddende, så her ser vi på, hvordan vi kan inddele
teltet i mindre zoner, således alle ikke kommer i
kontakt med hinanden på en gang. Det kan fx være
1000 eller 500 mennesker, som sidder i samme zone.
Og ligeledes er vores plan at inddele forpladsen efter
det princip. Grundet corona, vil vi ikke kunne have
samme aktiviteter på forpladsen som tidligere år, men
vi gør vores ypperste for at skabe en fed forplads, der
tager højde for corona-restriktioner.

CORONA  
SPØRGSMÅL  &  SVAR

Få et indblik i, hvordan Muskelsvindfonden &
Indsamlingsafdelingen forholder sig til corona.

FÅ  SVAR  HER
Corona FAQ til alle jer

seje crewere!

#fordivielskerfrivillige
#pladstilforskelle

TROR  I  SELV ,  AT
ARRANGEMENTERNE
BLIVER  AFVIKLET  I
2021?

JA, det gør vi! 

D E C E M B E R  2 0 2 0  



På Grøn arbejder vi på samme måde med at inddele pladsen i flere zoner. Lige nu
arbejder vi ud fra en model med max 10.000 mennesker pr. koncertplads og max 1000
mennesker i hver zone, hvilket stiller krav til flere koncerter i samme eller nye byer,
så vi kan nå op på samme publikumsantal som tidligere. 

Samarbejdet med Roskilde festival har vi desværre opsagt for 2021, da vi har valgt at
fokusere på vores egne arrangementer og lægge energien der. Det er klart, at når vi
står i en situation som nu, så rykker vi sammen i bussen og samarbejder om at løse de
udfordringer, vi står overfor – og derfor har vi fokuseret og lagt energien i
Muskelsvindfondens egne arrangementer. Dermed ikke sagt, at samarbejdet med
Roskilde ikke kan genopstå i fremtiden. Samarbejdet med Lego World er også sat på
pause i 2021, da det ikke afvikles. Ligesom med Roskilde kan det samarbejde sagtens
opstå i fremtiden igen.

Bliver det i år 2021 at vi udkommer med vores Cirkus Jul? Det er en langtrukken
fødsel, men vi tror på det! Der er et hav af læringspunkter, som vi kan bruge fra
sommerens Cirkus Summarum som vi kan tage med i Cirkus Jul. Har vi lykkedes
sommeren 2021, så tror vi på at vi står endnu stærkere til at komme fra land med
Cirkus Jul.

Vi glæder os til at se
dig på græs i 2021

#fordivielskerfrivillige
#pladstilforskelle



Vi arbejder ud fra en forestilling om, at corona stadig findes i samfundet. Derfor er
vores udgangspunkt at corona stadig findes, og vi ser ind i en fremtid med afstand,
men en afstand vi kan håndtere. Vi ser også et 2021, som med højst sandsynlighed
ikke vil blive afviklet som vi kender det. Ovenstående er vores udgangspunkt og
strategi, men helt lavpraktisk har vi i løbet af efteråret arbejdet i en turnus med to
udviklingsuger efterfulgt af en driftsuge. I udviklingsugerne har vi været inddelt i
grupper og arbejdet på at lægge planer for hhv. Cirkus Summarum og Grøn, men
også eventuelle nye og fremtidige indsamlingsarrangementer. Driftsugerne bruger vi
på at arbejde på de planer, vi lægger i udviklingsugerne.

Man kan være der, og vise sin opbakning enten på skrift eller verbalt – fx i vores
Facebook-grupper. Man kan også benytte sig af nogle af limited edition tilbuddene
på T-shirts, muleposer eller kommende produkter, som er særligt tiltænkt jer
crewere. Og sidst men ikke mindst, kan man tilmelde sig Grøn eller Cirkus eller
begge dele til sommer – uden crewere ingen arrangementer.

HVORDAN  GRIBER  I  SITUATIONEN  AN?

HVAD  KAN  MAN  SOM  FRIVILLIG  GØRE  FOR  AT  STØTTE
MUSKELSVINDFONDEN?



JA, meget gerne. Vi har på Facebook oprette gruppen ”Udvikling & idéer i Crewet”. Du
kan blive medlem ved at finde gruppen på Facebook, enten ved at søge på den og ellers
finde den gennem vores fællesgruppe ”Crewet – Muskelsvindfonden”. Her kan du
komme med alt det, du måtte have på hjertet af idéer, bekymringer, tanker osv. 
Du kan også altid ringe til os på tlf. 89482222 i tidsrummet kl. 9-15 eller du kan sende
os en mail på crewet@muskelsvindfonden.dk. Vi har brug for, at I kommer med jeres
inputs, fordi vi tror på, I sidder med meget brugbar viden. Samtidig er vi også bevidste
om, at vi ikke kan prioritere alt, i den situation, vi er i nu. Derfor bliver det altid en
prioritering af flere forskellige faktorer og ift. frivilligheden, hvordan vi tilgodeser
flest muliges behov.

Med corona i verden kommer det højst sandsynligt til at have den påvirkning på
frivilligheden, at I skal inddeles i mindre grupper. Helt af hvor mange og hvordan, ved
vi ikke endnu, men vi ved, at uden jer, er der ingen arrangementer. Derfor vil vi
komme til at være meget påpasselige med, at I ikke alle sammen er i tæt kontakt med
hinanden under afvikling. Det kommer nok også til at betyde, at der skal bæres
værnemidler, sprittes af og rengøres i højere grad end der plejer at blive gjort.

HVORDAN  KOMMER  DET  TIL  AT  PÅVIRKE  FRIVILLIGHEDEN?

KAN  MAN  SOM  FRIVILLIG  KOMME  MED  IDÉER  & INPUTS?



Vi forestiller os, at vi kommer til at afvikle i en eller
anden form, men at det helt sikker bliver på en
anderledes måde end tidligere. Vi forestiller os, at vi
kommer til at færdes i mindre grupper på
arrangementerne, at der vil være en anden, men god
stemning blandt frivillige og gæster end der plejer og
at der kommer til at opstå en masse uvante
situationer, som vi aldrig har været i før. Men som vi
lige nu forsøger at gøre forarbejdet på at forudse og
sætte planer op for, hvordan vi takler.  Vi forestiller
os, at vi både på Grøn & Cirkus Summarum kommer til
at skabe en oplevelse for en masse mennesker, der er
anderledes, men gennemført og gennemtænkt og et
produkt, vi kan være stolte af – ligesom vi var med
Grønnere Grøn. Heldigvis hersker der i
Muskelsvindfonden en fantastisk gå-på-mods-
mentalitet, og når nogen siger det ikke kan lade sig
gøre, giver det bare endnu mere blod på tanden til at
vise, at DET KAN DET.

HVORDAN
FORESTILLER  I
JER ,  AT
AFVIKLINGEN
BLIVER?

Spændende og
anderledes, men
mega fed!



Ingen tvivl om at branchen er hårdt ramt. Men vi ved, at kultur ikke sådan ”bare”
dør, så vi kommer tilbage – spørgsmålet er bare hvornår. Og i hvilken form. Der er
lavet hjælpepakker, men i hvilket omfang de ”hjælper”, kender vi ikke 100 % svaret
på. Derudover har vi en stor interesse i, at alle vores samarbejdspartnere også får
den bedste hjælp, så vi som en samlet branche overlever. Vi skal jo på græs og har
brug for alle hænder og fagligheder.  I slutningen af oktober besluttede regeringen
sammen med en række af folketingets partier at etablere et genstartsteam for
kultur- og idrætslivet. Genstartsteamet skal understøtte udviklingen af kultur-,
forenings- og idrætsliv igennem COVID-19. Dansk Live, som er vores
brancheorganisation, har store forventninger til arbejdet og appellerer til, at
Kulturministeriet samler genstartsteamet snarest muligt. Vi kan med stolthed også
se at Event Safety er en stor medspiller. Desværre kan de kompetente mennesker,
der er ansat i Event Safety ej heller spå, men vi arbejder ud fra forskellige scenarier
og presser på politisk for også at få lavet flere test og tiltag, så vi har endnu bedre
forudsætninger for at kunne gennemføre vores savnede events i 2021.

Vi glæder os til at se
dig på græs i 2020

#fordivielskerfrivillige
#pladstilforskelle

HVORDAN  FORHOLDER  FESTIVALBRANCHEN  SIG  TIL  CORONA?



Året 2020 blev indledt med det store favntag i forhold til aktiviteter for
medlemmerne. Indtjeningen via crewernes indsats blandt andet betød, at der kunne
lukkes op for alle ønsker fra medlemmerne. Ønskerne der drejede sig om at møde
ligesindede, hvor en muskelsvinddiagnose var en del af hverdagen. Primo marts blev
alt væltet – Covid-19 sneg sig ind på os alle, og specielt på en særlig sårbar gruppe –
mennesker med muskelsvind og deres familier. Kalenderen gik fra mange fysiske
møder til alt blev aflyst marts-juni, og delvist august til oktober. 

Ideer fra dygtige arrangører blandt medlemmerne, blev udsat, og en del blev omsat
til digitale møde på Zoom; Teams, webinarer og Karantæne TV. Ensomheden blandt
medlemmerne steg, og det skyldes blandt andet sårbarheden, ønsket om ikke at blive
forkølet/smittet af Covid-19. Mange, også børn oplevede hverdagen i isolation. Et år
i et barns liv er utrolig vigtigt – barnet skal opbygge erfaringer, og det sker blandt
andet ved at spejle sig i andre børn med muskelsvind. Derfor etablerede
Muskelsvindfonden to uger på Musholm Ferie-Sport-Konference v. Korsør, hvor 40
familier inkl. Corona restriktioner, havde muligheden for at se hinanden igen. Første
aktivitet, hvor familierne søgte fællesskabet uden for skærmene.     

Planlagt kursus for voksne med forskellige diagnoser, planlagt til primo november,
havde et frafald på 6 tilmeldte, da smitterykket steg, alligevel mødte 20 medlemmer
frem. Velvidende, at afviklingen af weekenden ville blive kedelig, da håndsprit,
mundbind og afstand var buzz-words. Evaluering viste, at alle priste fællesskabet
højt på trods. Voksne medlemmer med ALS, der ses i netværk hver 3. måned, blev
også ”sendt hjem”. Pårørende kom ikke, da de kunne bære smitten tilbage til
far/mor/ægtefælle med ALS. Langsomt åbnede mødemulighederne op igen i
september at kunne se hinanden i øjnene, og følge hvad diagnosen betød for den
enkelte i en voksen alder 50-75 år. Samtidig betød oplevelsen af det digitale møde, at
nye netværk åbnede sig for de, hvor det er umuligt at møde op fysisk.   

Summasumarum - Et meget anderledes medlems år med fysisk afstand.  
Colaen på stranden sammen med den bedste kammerat på 10 år, og det gode glas
rødvin med vennen på 45 fra sidste kursus blev aldrig drukket. Det ser vi alle frem til
sker i 2021.  Lyt og fortæl – erfaringer deles, således hverdagen styrkes i Ålborg,
Bagenkop, Tønder, Herlev og det ganske land.

HVORDAN  GÅR  DET  MED  MUSKELSVINDFONDENS  MEDLEMMER?



Muskelsvindfondens økonomi har naturligvis været presset pga. aflysningerne af
både Grøn og Cirkus Summarum 2020. Men koblingen af et stærkt økonomisk
fundament i foreningen samt stor hjælp fra regeringens hjælpepakker har betydet, at
det har været muligt at komme igennem 2020. Naturligvis har vi også måtte tilpasse
os den nye realitet, og har derfor blandt andet måtte sige farvel til gode
medarbejdere i alle afdelinger i huset samtidig med, at vi har skåret så mange
omkostninger væk, som vi har fundet forsvarligt overfor vores formål og
medlemmer. 

På vej ind i 2021 er Muskelsvindfondens økonomi stadig god, men det er klart at
endnu et år uden indtægter fra indsamlingsafdelingens arrangementer og de
frivilliges arbejde, så kan situationen godt blive mere kritisk på den korte bane. Men
foreløbig er planen, at vi tror på afvikling i 2021 på Grøn, Cirkus Summarum og
Cirkus Jul - naturligvis med restriktioner, og at vi derfor også kommer fornuftigt ud
af 2021. Endelig er der med de seneste meldinger omkring udbredelsen af vacciner
fra foråret, en forventning i ledelsen om, at vi på den lidt længere bane er senest
tilbage på fuld blus igen fra sommeren 2022.

HVORDAN  GÅR  DET  MED  MUSKELSVINDFONDENS  ØKONOMI?


