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Er der plads til det frivillige 

engagement i folkekirken?

Hvem er de to?

Dorte Kappelgaard

Sociolog, 

ph.d. studerende

Berit Weigand Berg

Teolog/præst, 

Master i ”Delagtighed” 
med særlig fokus på de 
unge og de kirkelige 
børne- og 
ungdomsorganisationer

Alle de frivillige ude i verden Alle de frivillige herhjemme
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Hvad vil vi med de frivillige?

Skabe: ”Vi har så 

mange nye ting vi gerne 

vil have gang i”

Fastholde: ”Vi trænger 

til nye kræfter for at 

kunne forsætte med det 

vi gør i dag”

Vi vil jo bare gerne være lidt flere..

Vi har forskellige holdninger til det 

med frivillighed

• Den skeptiske

• Den entydige

• Den flertydige med fokus på ”enhver”

• Den flertydige med fokus på ”alle”

Den skeptiske

• Frivillighed er noget rod!

• Hvordan sikrer vi 

kristendommens kerne?

• Hvordan sikrer vi 

traditionerne?

• Hvem har ansvaret?



12-05-2019

3

Den entydige

• Der findes én rigtig 

måde at gøre det på

• Andre steder gør man 

sådan, så det bør vi også 

gøre…

• Vi har god erfaring med 

at gøre det på denne 

måde

Den flertydige med fokus på ”enhver”

• Der skal være plads til 

hver eneste ene

• Man bliver ikke sendt 

væk fra Gud og derfor 

heller ikke fra kirken

• Vi skal forsøge at finde 

løsninger som alle er 

tilfredse med

Den flertydige med fokus på ”alle”

• Der skal være plads til 

alle

• Kirken skal være som et 

hjem og som andre 

hjem kræver det gode 

spilleregler

• Vi skal lære at træffe 

beslutninger sammen

Når vi støtter hinanden….

• Vi skal gennemtænke 
om det vi gør er kristent

• Vi skal lade os inspirere 
af gode erfaringer –
andres og vores egne

• De frivillige skal føle sig 
”hjemme”

• Vi skal lære at træffe 
beslutninger sammen
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At finde nye frivillige

Der er brug for fleres engagement!

• Der er meget at vælge mellem!

• Opstår anledningen?

Hvor begyndte det?
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Hvordan blev du frivillig

i en kirke første gang?

Når vi ser efter nye frivillige

• Udgangspunkt i behov eller opgave?

• Udgangspunkt i person?

Når vi ser efter nye frivillige

• Udgangspunkt i behov eller opgave?

• Case: Café I konfirmandstuen

Udgangspunkt i opgaven

– til overvejelse:

• Hvor? Kirken som ramme

• Hvilket tiltag? Hvad er formålet?

• Opgaven?

• Hvilke rammer er givet? (fx tid, sted, frihed)

• Hvad kan det give at være frivillig?

• Hvad kræver opgaven?

• Hvordan bliver man introduceret?

• Hvor kan man høre nærmere?
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At tage udgangspunkt i personen

• Hvem er du?

• Hvad er du optaget af?

• Hvad ser du?

• Hvordan kan vi hjælpe dig til at engagere dig?

Opsamling

• Mange grunde til at søge frivillige

• Mange veje ind i at engagere sig

• Udgangspunkt i opgaven eller personen?

Hvad er frivillighed - i kirken?

Vi vil gerne engagere flere frivillige!

• Hvordan ser vi dem?

• Ekstra arbejdskraft (Martha’er)?

• Konsulenter (vismænd)?

• Assistenter /elever (disciple)?

• Medejere?
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Hvornår må man kalde sig frivillige? Forskellige årsager til at vi bliver frivillig
For at gøre min 

mormor gladSå føler jeg mig 

tættere på Gud
Fordi jeg ikke 

gider at være 

ensom

Her er der brug 

for mig

Jeg vil gerne gøre 

en forskel for 

mennesker

Jeg vil gerne gøre 

noget for mit 

lokalsamfund

Vi har som kirke flere typer opgaver 
der kalder på forskellige frivillige

Forskellig aktiviteter kalder på forskellige 
former af frivillighed 

Fasthed Løshed

Højmesse:

• Fast form

• Fast tid

• Faste ramme

• Tydelige og 

konkrete opgaver

Vågenat

• Fri form

• Fri tid

• Frie rammer

• Mulighed for 

medskabelse på 

hele aktiviteten

Skovtur

• Fast form

• Fast tid

• Frie rammer

• Mulighed for 

medskabelse på 

væsentligt dele
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Det værdifulde i det med de 
forskellige talenter

Hvor og hvordan er der 

plads til både Martha og

Maria hos jer?

Frivilligtyper

Frivilligtyper

• Den praktiske hjælper

• Den administrative

• Den sociale

• Fagpersonen

• Udvikleren

• Lederen
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Hvorfor se på frivilligtyper?

• Det hjælper til at forstå dynamikker i

frivilliggruppen

• Det peger på mulighederne i at tiltrække

andre typer frivillige

Den praktiske hjælper

• Konkrete, praktiske opgaver

• Vil gerne være del af et fællesskab

• Vil gerne instrueres konkret, kende rammen, 

anerkendes

• Obs: Vigtigt at give plads til nye frivillige

Den administrative

• Skaber overblik, skemaer, procedurer, 

holder styr på detaljerne

• Drives af at sikre grundighed, stabilitet og

holdbare løsninger

• Gerne inddrages tidligt, spørges om 

vejledning

• Obs: Hvordan relevant at vægte systemer

vs. frihed?

Den sociale

• Optaget af relationer - frivillige eller deltagere

• Vil gerne se mennesker og fællesskaber trives

• Har selv brug for relationer og opmuntring

(eller investerer i de mest trængende)

• Obs: Undgå at frivillighed bliver intern klub + 

sætte grænser
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Fagpersonen

• Opgaver, der passer til særlig kompetence

• Vil gerne bidrage effektivt med sin faglighed

• Ønsker at fokusere på sin opgave og at behov

for bestemte rammer tages alvorligt

• Obs: Se den større sammenhæng og være

fleksibel + sætte ord på behov

Udvikleren

• Får nye idéer, videreudvikler gamle koncepter

• Vil gerne se noget nyt blive realiseret

• Vil gerne inddrages tidligt, skabe på baggrund

af behov og muligheder. Frihed inden for 

tydelige rammer

• Obs: inddrag andre, vær opmærksom

Lederen

• Ledelse af aktiviteter, områder (fx www) 

og projekter

• Vil gerne nå i mål, se projekter lykkes

• Ønsker ansvar og ejerskab, også over processen

• Obs: Balance mellem at styre og at facilitere

OBS!

• Man kan engagere sig forskelligt i forskellige

faser i livet 

• Jo mere ansvar, jo mere behov for frihed 
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Hvilke typer er der flest

af hos jer?

Hvad kunne det være godt

at have mere af?
•Den praktiske hjælper 

•Den administraKve 

•Den sociale 

•Fagpersonen 

•Udvikleren  

•Lederen  

Kirketyper

Menighedsrådets rolle i forhold til 

frivillighed

• Måske er MR de 
frivillige

• Måske har MR den 
direkte kontakt med de 
frivillige

• Måske har MR 
udliciteret kontakten 
med de frivillige til 
KIKU’en – men så er det 
fortsat MR der 
bestemmer kulturen

Kirken som ”præstekirke” 

(central person)
• Kirken minder lidt om et gammeldags landbrug. 

• Der er en, der er den centrale person

• Har han eller hun et talent, der passer til stedet?

• Det er ikke altid at de kan forklare hvad de gør. Det 

handler rigtigt meget om mavefornemmelse

• Ting kan opstå ret spontant ”skal vi ikke…?" "Jo, det kan 

vi godt!”

• Enten elsker man dem…… eller også synes man de er 

meget irriterende
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Frivillige? – Hvis ”præsten” er:
• Enspænder kan det være 

svært at være frivillig 

• En dygtig leder, så er det 

let at være frivillig

• Omsorgsfuld, så finder han 

plads til de frivillige

• Mr. Adelsbevægelsen
himself, kan han få alt til at 

ske også sammen med 

lokalsamfundet

Kommunikation i en ”præstekirke”

• Kræver høj tillid til 
præsten og forståelse for at 

man ikke kan få alt at vide

• Er afhængig at den 
centrale persons evne til at 
holde overblikket

• Tvivl og usikkerhed er svær

at komme til livs

Kirken som en virksomhed
• Der er en bestyrelsen – ofte menighedsrådet

• (….og måske en direktør)

• Der er tit godt styr på planlægning, budgetter og 

regnskaber

• Det lægger op til en opdeling hvor:

• nogen bestemmer

• Andre gør arbejdet

• Det kan være en lille bitte smule svært at gøre noget 

spontant

Frivillige? – hvis bestyrelsen er:
• Åbne/nysgerrige kan de være en 

rigtig god støtte til de frivillige

• Hvis de er tovholdere kan der 

være mange frivillige i gang 

• Hvis de er glade for at bestemme 
• er det let at være sådan en, der 

gerne vil have klar besked, 

• men ikke så let at være ildsjæl

• Hvis de er uenige kan mange ting 

gå i stå
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Kommunikation i virksomhedskirken

• Dobbelt kommunikation er meget 

vigtigt: Lytte og fortælle

• Åbenhed og ærlighed 
kommunikation giver tryghed 

• Er en masse viden indforstået er 

det svært at være ny frivillig

Kirken som et netværk

• Dem, der kommer, bestemmer

• Det er slet ikke sikkert at der sker det sammen år efter 

år

• Ting kan opstå ret spontant

• Ting kan ”forsvinde” uden at nogen har truffet en 

beslutning om det

Frivillige? – hvis netværkskirken er:

• Ægte demokratisk kan man 

ret let komme i gang uden 

”værnepligt”

• Uden ”portner” kan det 

være svært at komme i gang

• Har brug for en vejleder fx 
præsten

• Kaotisk kan man godt bliver 

forvirret. Særligt hvis man 

er glad for systemer

Kommunikation i netværkskirken

• Ingen kan vide alt om alle

• Alle må stole på at de 
andre gør det rigtige

• Er man selv god til at 
kommunikere kan man 

næste få et overblik

• Er man selv dårligt til at 
kommunikere kan man føle 

sig meget alene
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Hvilken af de tre typer

kirke er I mest hos jer?

Opsamling

At støtte op om de frivillige

• Understøt de frivillige - spørg, lyt, bak op!

• Tal om: Hvordan skal stemningen være?

• Sæt ord på det indforståede

• Husk at sige tak!

...Når vi involverer nye, påvirker det helheden.

Vi har ansvar for, hvordan vi tager hånd om det!

Opsamling

• Kirkelig frivillighed er noget særligt - men 

ligner også al mulig anden frivillighed

• Der er mange måder at blive, være og

organisere sig på som frivillige

• At støtte op om hinanden


