
Samspil mellem roller
lægfolk i kirkelivet

• Søren William Christensen

• Medlem af Skæring menighedsråd 106 
frivillige

• Medlem af stiftsrådet i Aarhus stift
• FDF´er fra jeg blev 10 år - Pinsen var jeg

på sommerlejr
• Sognemedhjælper i Hundige, Haslev, 

Skæring/Egå
• Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

og Karavane
• Børne og unge medarbejder i Hjortshøj. 
• Far til fire 
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• Sommerkirke – vi vil så gerne at i bliver lidt længere 
• Børnegudstjenester - samarbejde med spirekoret
• Samarbejde med FDF Hjortshøj
• Samarbejde med Skolen - Kunst i kirken  
• Konfirmander hele dage og Fredags klub samarbejde med forældre 

Frivillige i kirken 
• Hvilke opgaver - alt
• Finde og fastholdelse
• Frivillig koordinator 
• Skæring kirke 
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Eva 
Holmegaard 
Larsen

• Sognepræst i Nødebo-Gadevang kirke siden 
1998

• Medlem af Landsforeningens Bestyrelse siden 
2021

• Teologisk Konsulent i Helsingør Stift 2018-2021

• Forfatter og klummeskribent (senest bogen ”På 
indersiden – præst Den Danske Folkekirke” fra 
2020)

• To sogne - en præst, et menighedsråd, en 
organist, en kirkesanger, en kirkesekretær, en 
kirke- og kulturmedarbejder. 

• To skovbyer – stor tilflytning, mange børn, 
mange gryder i kog og kamp om de frivillige

”Den der finder sin egen plads
tager ikke en andens” (Thomas Sjödin)

• ”Når det rette menneske lander på den rette plads, sættes 
der en bevægelse i gang, der er lige så kraftfuld som en 
forelskelse” (Thomas Sjödin)

• ”Men frem for alt må vi afgøre, hvem og hvilket slags 
menneske, vi ønsker at være, og hvilket kald i livet, vi vil 
følge” (Cicero i Om pligterne)
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PRÆSTEN SOM HYRDE?  
Kunsten at lede uden at bestemme

• Det er fejlagtigt at tro, at andre motiveres af det 
samme som os selv

• Men alle er motiverede af noget

• At komme mentale allergier til livs – og vise 
interesse

• At fastholde hjertesagen 

• Fleksibilitet: at få det bedste ud af vilkårerne

Trine Bjerg Ørom

• Øster Løgum Sogn, Aabenraa 
provsti

• Menighedsråd siden 2012

• Kontaktperson, menigt medlem, 
næstformand og formand

• Deltager på Det Sønderjyske 
Søndagsakademi 2021-22

• Afholder lægmandsgudstjenester

• Mor til 4, jordemoder
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Motivation

 Ånd og liv omkring min kirke

 Maskinen bag folkekirken

 Menighedsrådsarbejde giver stort indblik i drift

 Udfordringen: 

 Hvor er der rum til udvikling af ånd og liv, og ikke kun drift

Det Sønderjyske Søndagsakademi

 Indsigt og fordybelse

 Viden om og forståelse for liturgi, salmevalg, kollekter, 
evangelielæsning

 Træning og samarbejde 

 Aktiv deltagelse giver ejerskab og anledning til diskussion

 Udfoldelse af menigheden
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Fremtiden

 Lægmandsgudstjenester i min kirke

 Inddragelse af menigheden

 Udvikling af fællesskabet via inddragelse

 Insistere

 KirkeSammen

 Børnetjeneste

 Kagelaug for sognets børn

 Kunst på kirkegården

 Karriereskift? Kombinere mit speciale, familiedannelse med 
teologien

Case 1: Hvad bruger vi de frivillige til?

Eksempler på spørgsmål: 

Hvor kan vi bruge frivillige? 
Hvorfor skal vi bruge frivillige? 
Hvordan engagerer vi nye frivillige? 
Hvor er faldgruberne ift. ansatte og frivillige?

Hvordan skaber vi et kirkeliv, så frivillige kan finde en relevant opgave?  
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Case 2: Hvorfor er det svært at afgive kontrol? 

Eksempler på spørgsmål:
Præstens oplevelse af frivillighed 
Præstens inddragelse af kirke- og kulturmedarbejder? 
Kirke- og kulturmedarbejderens inddragelse af præsten? 

Hvad gør frivillighed for min kirke 

Hvordan skaber vi et kirkeliv, så frivillige kan finde en relevant opgave?  

Case 3: Hvordan skaber vi plads og gode vilkår 
for de frivillige 
Eksempler på spørgsmål:

Hvornår oplever jeg mine idéer godt modtaget? 
Hvordan engagerer vi yngre kirkegængere og evt. deres børn – hvad er de 
gode opgaver? 
Hvordan skaber vi plads og rum til lægfolk i kirken? 

Hvordan skaber vi et kirkeliv, så frivillige kan finde en relevant opgave?  
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