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Kirkernes mange opgaver
løftes af frivillige
Af Filip Torp Kildeholm
”Det at være kirke er noget, vi er fælles
om”. Sådan udtaler menighedsrådsformand i Løsning, Jacob Broberg. Og den
tanke går igen i både Løsning og Korning
kirker, som begge steder prioriterer det
frivillige engagement højt i kirkernes
mange forskellige opgaver. Både opga-

ver der er forbundet med gudstjenesterne, men også omsorgsarbejde, klubarbejde, musikarbejde, familiearbejde og
mere praktiske opgaver.
Menigheden skal involveres
En af de frivillige i Korning kirke er Knud
Persson, der gennem hele livet har været
aktiv i menighedsarbejdet. Bl.a. som me-

nighedsrådsformand i menighedsrådet.
I dag hjælper han med at uddele CD´er
med søndagens gudstjeneste til ældre i
sognet, som ikke selv har mulighed for at
deltage i gudstjenesterne. Han hjælper
også som oplæser ved gudstjenesterne,
og er med til at lave kirkekaffe. ”Jeg synes, det er godt, at menigheden er involveret i kirkens opgaver, og at menigheden er aktiv. Man bliver også selv mere
involveret, hvis man selv hjælper til”.
For Knud Persson motiverer det ham,
at han kan hjælpe til med, at flere hører
Guds ord, når han deler CD´er ud, og så
vil han også gerne være med til at styrke
fællesskabet i kirken ved sammen med
sin hustru, Karen, at stå for kirkekaffe.
”Vi sidder til gudstjenesterne og ser på
ryggen af hinanden, men når vi drikker
kirkekaffe, kan vi se hinanden og snakker
sammen”.
Folk skal opleve sig set
For Anette Refshauge Jakobsen, som er
frivillig i Løsning kirke, betyder det også
meget at kunne styrke fællesskabet i menigheden. ”Jeg har det svært, hvis jeg oplever, at folk bliver overset. Derfor vil jeg
gerne arbejde for, at folk ikke bliver overset i vores fællesskab og kirke”. Af den
grund har Anette Refshauge Jakobsen
også valgt frivillige opgaver, hvor hun
kan have et stort fokus på netop at møde
mennesker, hvor de er. Det sker bl.a. som
frivillig i omsorgsudvalget, menighedsplejen og teamet, der byder velkommen
ifm. gudstjenesterne. ”Jeg bliver motiveret i mine frivillige opgaver, hvis jeg
kan bidrage til, at flere oplever sig set
og favnet”. Anette Refshauge Jakobsen
glæder sig over, at der er mange frivillige
hænder, der hjælper til. ”Jeg synes, det er
godt og vigtigt, at der er mange frivillige.
Der er meget, der lykkes, fordi vi netop er
fælles om det”.
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Glæder og udfordringer
Menighedsrådsformand i Løsning, Jacob
Honoré Broberg glæder sig ligeledes over
de mange frivillige. ”Jeg glæder mig over
at være en del af en menighed, hvor der
er så mange, der gerne vil være frivillige –
enten ifm. gudstjenesterne, klubarbejdet
eller omsorgstjenesterne. Jeg synes, det
er dejligt, når der er noget, vi kan, som
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vi ellers ikke kunne, fordi vi har så mange
frivillige, der løfter i flok. Det understreger, at det er vores allesammens kirke”
Samtidigt lægger han heller ikke skjul
på, at han også gerne vil være med til at
styrke frivillighedskulturen, som på godt
og ondt er påvirket af, at der er mange
mennesker involveret i kirkens arbejde.
”Jeg synes, det er en udfordring, hvordan
vi får en kultur, hvor vi som menighed opmuntrer hinanden til frivillighed og medejerskab. Altså, hvor der er en følelse hos
alle af, at der er brug for mig, og det jeg
kan bringe til bordet, frem for en følelse
af, at det er der nok nogle andre, der har
styr på”.
Derfor håber Jacob Honoré Broberg også,
at der kan blive mere frimodighed i kirken til at spørge hinanden og også bringe
sig selv i spil med det, man brænder for.
”Vi skal arbejde for en kultur, hvor vi giver
mere plads til, at folk kan gå ind i nye opgaver, vi ikke har gjort indtil nu. Der findes nogen, som faktisk trives mere i det,
hvis de selv kan få lov at sætte retningen
for det, end at gå ind i prædefinerede opgaver.”
Og så handler det for Jacob Honoré Broberg også om, at der bliver større tydelighed og synlighed over hvilke frivillige opgaver, vi allerede har. ”Vi skal være bedre
til at tale om, at det ikke kun er dem, der
har ordet i sin magt, og som kan stille sig
op og læse eller sige noget højt, der kan
være frivillige. Det er brug for alle”.
Fremadrettet fokus
på frivillighed i kirkerne
I menighedsrådene arbejdes der en del
med, hvordan man kan styrke frivilligheden, og give mulighed for både større
medejerskab og større ansvar til de frivillige. Derfor er der planlagt en inspirationstur for de to menighedsråd og ansatte,
hvor de tager til Aarhus og besøger to kirker, der arbejder med ledelse af frivillige.
Fridtjof Stidsen, menighedsrådsformand i
Korning, har været med i planlægningen
af denne tur, og har store forventninger
til udbyttet. ”Vi tager til Aarhus for at besøge både en folkekirke og en valgmenighed, som har meget fokus på frivillige
i deres daglige arbejde. Og når vi tager
afsted, er det fordi, vi håber, vi kan få noget inspiration, opmuntring og glæde
til hverdagen og den måde, vi arbejder
på.” Og netop glæden ved det frivillige
arbejde, mener Fridtjof er dobbeltrettet.
”Jeg tror, der er en glæde indadtil for den
frivillige, men også en glæde udadtil for
alle os andre over det arbejde den frivillige udfører”

Anette Refshauge Jakobsen byder velkommen til gudstjenester i Løsning kirke

Læs mere om de mange frivillige opgaver
på hjemmesiden: lkkirker.dk/frivillig
Hvis der er noget, du brænder for, som ikke står på
listen – eller hvis du gerne vil høre mere - er du meget
velkommen til at kontakte kirkens præster,
sognemedhjælpere eller kirkekontoret.
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