
 

 

JAN THEMSEN 

Har arbejdet som frivillig på Roskilde Festivalen igennem de sidste 30 år. 

Både som medarbejder i ølsalg, og som medarbejder i RF drikkevare- gruppe. 

Har arbejdet som frivillig for KFUM's Boldklub Roskilde siden 2004 og fra 2008 siddet i KFUM's festivals ledelse. 

Ansvar: Kontaktperson til Roskilde Festivalen samt leverandøraftaler. 

@: jan.themsen@themcom.com  

Tlf.: +45 29 99 90 90 

 
 

PETER NISSEN 

Medlem af KFUM's Boldklub Roskilde siden 1968.  

Har arbejdet som frivillig på Roskilde Festivalen hos KFUM de sidste 35 år, og har stort set arbejdet i alle 

medarbejder funktioner KFUM har og har haft.  

Har været medlem af KFUM's Festivalledelse siden 2010. 

Ansvar: Indkøbsaftaler og medarbejdere 

@: pn@roskilde-kfum.dk  

Tlf.: +45 23 73 16 99 
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LILIAN ANDERSEN 

Jeg har været med i KFUM på forskellige områder i 32 år heraf 17 år som kasserer. 

Jeg har deltaget på Festivalen i lige så mange år, hvor både min mand og børn og deltager, og har nu et barnebarn 

som er begyndt i en kiosk, jeg startede selv som medarbejder i kioskerne, senere hen på økonomiholdet, og været 

med i Festivalledelsen i en del år. 

Ansvar: Medarbejdere og økonomi 

@: ova@comxnet.dk  

Tlf.: +45 25 11 56 72 

 
 

TORBEN GROTH 

Har arbejdet som frivillig på Skanderborg Festival – var med til at starte Samsø Festival – har arbejdet på Roskilde 

Festival i 10 år. Først som medarbejder i Roskilde Festival VVS og de sidste 5 år arbejdet med logistik og opbygning af 

boder for KFUM Boldklub Roskilde. 

Ansvar: Placering og opbygning 

@: torbengroth@hotmail.com  

Tlf.: +45 28 86 62 01 
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FINN HANSEN 

Har været medlem af Kfum Boldklub i en Årrække hvor jeg primært har fungeret som træner / holdleder i 

ungdomsafdelingen er pt beskæftiget med u 17 hvor jeg er årgangsansvarlig/holdleder. 

I år er det år 3 hvor jeg er med i festival ledelsen min primær opgave er logistik omkring nedlukning af boder samt 

aflevering af agoaer efter endt festival plus div opgaver under selve festivalen . 

Ansvar: Lager samt nedlukning af RF 

@: fsh@roskilde-kfum.dk 

Tlf.: +45 41 82 18 14 
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