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KANDIDATER TIL BESTYRELSEN I JELLING MUSIKFESTIVAL  

Februar 2022, Jelling 

På Generalforsamlingen for foreningen Jelling Musikfestival d. 24. februar 2022, skal der vælges 2 
medlemmer, for en 2-årig periode, til foreningens Bestyrelse.  

Der er inden fristen indkommet 2 kandidatopstillinger, og du kan herunder læse deres 
præsentation af sig selv og motivation for opstilling. Præsentationen er opstillet alfabetisk efter 
efternavn.  
 
 
Peter Caspersen 
 

Spørgsmål om dig Dit svar 

Navn Peter Caspersen 

Alder 41 

Bopæl Jelling 

Uddannelse/ 
Beskæftigelse 

Uddannet Lærer i 2005 fra seminariet i Jelling. 
Udover flere år som lærer har jeg været ansat som 
Frivilligkoordinator ved Muskelsvindfonden samt Down The Drain, 
og Event Safety.  
Fra 2019 – 2021 har jeg været afdelingsleder for Specialafdelingen 
på Løsning Skole.  
Aktuelt er ansvarlig for frivilligindsatsen omkring Tour de France i 
Vejle Kommune. Ved siden af er jeg ansat en dag om ugen til at løfte 
bæredygtighedsstrategien på Jelling Musikfestival i 2022. 

Uddyb dine 
Kompetencer (og gerne 
ift. de beskrevne 
Bestyrelseskompetencer) 

Med et stort netværk i lokalt som nationalt og med stor og 
dokumenteret erfaring inden for etablering, udvikling, planlægning 
og afvikling af store kulturelle begivenheder, med en indsigt i og 
forståelse for det lokale og nationale forenings - og kulturliv samt et 
stort ønske om at bidrage til den positive udvikling af Jelling 
Musikfestival som en af Danmarks største musikfestivaler og som 
forsat kulturinstitution, er jeg yderst motiveret for at genopstille og 
forsat være en del af det hold, der skal sikre den stratetiske 
planlægning, udvikling og afvikling af Jelling Musikfestival. 

Konkret vil jeg i bestyrelsens arbejde kunne byde ind med følgende: 

 Personaleledelse, projektledelse og udvikling af kulturelle 
arrangementer - lokalt som nationalt.  
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 Indgående kendskab til og erfaring med arbejdet og 
udviklingen af frivillighed. 

 Et stærkt netværk, opbygget over de sidste 20 år, bestående 
af spændende og farverige personer og organisationer. 

Leder- og samarbejdskompetencer over for kollegaer, frivillige, 
samarbejdspartnere og andre involverede. 

3 spørgsmål til 
kandidaten: 

 

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for 
Jelling Musikfestival de 
næste 5 år, og hvordan 
vil du bidrage til at nå 
dem? 

1. Tilbage til festival: Efter to års nedlukninger og aflysninger, 
skal vi tilbage på sporet og tage fat, der vi slap i 2019. Vi står 
overfor flere spændende udviklingsområder. Først og 
fremmest skal der rettes et enormt fokus på vores 
utrættelige og uundværlige motor – Frivilligheden. 

2. Jelling Musikfestival skal ligeledes udvikle sig i takt med den 
verden, der omkranser festivalen. Vi skal have et enormt 
fokus på vores gæster og lytte nøje efter, hvad de ønsker sig 
af festivalen i Jelling.  

Camping på festivalen skal, for mig, have et enormt fokus. Jeg 
ønsker, at Jelling Musikfestival kan blive banebrydende på at skabe 
en campingoplevelse, der fremadrettet kan fortælle en historie, der 
handler om genanvendelse, bæredygtighed og en ren oplevelse  

2 Hvorfor vil du gerne i 
bestyrelsen for Jelling 
Musikfestival? 

Som bosiddende i Jelling og med stor interesse for det lokale kultur-, 
forenings- og idrætsliv, er jeg af den overbevisning, at man skal 
engagere sig og bidrage, når man har mulighederne og 
kompetencerne. Jeg er sikker på, at jeg med min baggrund som 
uddannet lærer på seminariet i Jelling og med mange års frivillig og 
professionelt engagement på nogle af landets største festivaler og 
koncerter, kan opfylde en lang række af de bestyrelseskompetencer, 
der for Foreningen Jelling Musikfestival er vigtige. 

3. Jeg motiveret for, at forsætte det arbejde bestyrelsen, i 
samarbejde med kontoret, har i gangsat. Jeg drømmer om, at 
få muligheden for, at være en medvirkende til at få Jelling 
Musikfestival tilbage på græsset efter to år med aflysninger. 

3 Hvem er du, når du 
ikke sidder i Bestyrelsen 
for Jelling Musikfestival? 

Jeg bor i Jelling sammen med min kæreste Jannie og Karla på 14 år.  
Vores familie er helt pjattede med en aktiv hverdag, og der går ikke 
mange dage – uden vi enten aktive i idrætsforeningen eller på den 
ene eller anden måde har gang i et projekt med enten heste eller 
hunde. 
Jeg påskønner forenings – og kulturliv, og jeg har stor fornøjelse og 
glæde af at involvere mig og biddrage der, hvor der er behov for 
hjælp, og hvor jeg kan gøre en forskel. 
Jeg holder også meget af mit hjem og min familie, og jeg er bevidst 
om, at der skal lades op en gang i mellem. Det gør jeg som regel 
med en god fodboldkamp i fjernsynet. 
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Ligeledes er det vigtigt for mig at prioritere fantastiske oplevelser 
med familien og gode venner. 
Der er som regel altid fart på, og det stortrives vi alle i. 

  Helge Ramsing 
 

Spørgsmål om dig Dit svar 

Navn Helge Ramsing 

Alder 50 år 

Bopæl Hærvejen 87, 7182 Bredsten 

Uddannelse/ Beskæftigelse Smed, ingeniør/ Teknisk chef 

  

Uddyb dine Kompetencer (og gerne ift. de 
beskrevne Bestyrelseskompetencer) 

God til at snakke med mennesker, og få ting til at fungere i 
samarbejde med andre. 
Analytisk anlagt, med fokus på, at driften skal fungere under 
afvikling af festivalen. 
Det, og over 15 år som frivillig på festivalens lager, giver mig en 
god forståelse af hvordan festivalen fungerer, og hvordan vi 
løbende kan forbedre os, så det er sjovt at deltage som frivillig, 
og en god oplevelse at komme som gæst 

  

3 spørgsmål til kandidaten:  

1 Hvor ser du de vigtigste 
udviklingsområder for Jelling Musikfestival 
de næste 5 år, og hvordan vil du bidrage til 
at nå dem? 

Det er sjovt at være en del af en succes. Derfor er det vigtigt at 
udvikle vores brand, Jelling Musikfestival, så endnu flere får lyst 
til at besøge vores fantastiske festival 

 
Vi skal være mere nysgerrige på begrebet bæredygtighed, og 
afdække hvordan det kan være med til at udvikle festivalen. 

 
Derudover skal vi holde fokus på, at frivillig er vores vigtigste 
aktiv. Uden frivillige, ingen festival! 

 
Den måde jeg bedst kan bidrage det til fortsatte udvikling af 
festivalen på, er at holde fokus på festivalens strategi og tilbyde 
min sparring til administrationen 

2 Hvorfor vil du gerne i bestyrelsen for 
Jelling Musikfestival? 

Jeg vil gerne være med til at videreudvikle Jelling Musikfestival, 
så vi fortsat har en forrygende festival om både 10 og 15 år, til 
glæde for gæster, frivillige og foreningslivet i og omkring Jelling 


