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På programmet i aften

1. omgang: 

Tema 1: Ledelse og samarbejde 

Tema 2: Organisering 

Spisepause (ca. 18.30) 

2. omgang:  

Tema 3: Rekruttering

Refleksion ved bordene

Kort pause (ca. 19.50) 

3. omgang: 

Tema 4: Motivation og fastholdelse 

Refleksion ved bordene 

Afslutning v Diakoniudvalget (20.50)

(Og ja: I må meget gerne på min præsentation 

– den findes på Stiftets hjemmeside efter i dag)  



Bøger, der kan inspirere 



Ledelse af frivillige er noget 
særligt 

• frivillige stiller sig til rådighed som hele 

mennesker – ikke som professionelle først

• relationen mellem organisation og frivillige er 

ureguleret – og derfor potentiel sårbar

• frivillige er både middel og mål i 

organisationen 

• kirken kan ikke bestemme over den frivillige –

magten er magtesløs



Tænk ledelse som samarbejde 

• Tænk mere i gensidige aftaler end i uddelegering 

 Afklar rammer, opgaverne og forventningerne 

• Det vi sætter dem til skal give mening for dem og for 

kirken

 Hvorfor er opgaven vigtig for kirken? 

 Hvad er den/de frivillige interesseret i og motiveret 

af?   

• Accepter at det tager tid at engagere frivillige 

 Giv frivillige en mulighed for at bidrage og brug 

deres bidrag

• Bevar opmærksomheden på de frivillige 

 Holder aftalen - tilbyd støtte undervejs 

Mening 
for den 
frivillige 

Mening 
for 
kirken



3 vigtige forudsætninger for at 
engagere flere frivillige 

• Tænk opgaverne igennem

o Hvilke eksisterende og nye opgaver kan frivillige løse? 

o Lav en frivilligpolitik, som beskriver hvilke opgaver frivillige hos jer løser

• Tænk jeres organisering igennem 

o Hvilken struktur omkring frivillige skal vi have så flere opgaver kan løses 

frivilligt? Hvem skal stå for koordineringen? 

o Lav et organisationsdiagram, som viser hvordan frivilligheden hos jer er 

organiseret 

• Tænk igennem, hvordan I vil møde, anerkende og samarbejde med de frivillige

o Lav en frivilligetik/værdigrundlag – skriv det ind i frivilligpolitikken 



• De røde: Opgaver, der har med det 

overordnede at gøre, fx økonomi, 

strategi, ledelse– hører typisk 

hjemme i et bestyrelse, et 

menighedsråd eller lignende

• De gule: Opgaver, der er lidt lettere, 

som kan beskrives og gives videre 

og evt. har kortvarigt sigte. Fx 

koordinering af grønne opgaver

• De grønne: De konkrete, praktiske, 

tidsbegrænsede (men 

tilbagevendende) opgaver, som er 

lette at give videre

Opgaver på tre niveauer – start i 
menighedsrådet 



• De røde: Opgaver som kræver 

specifikke faglige kompetencer, 

særlig grad af kontinuitet ift. 

kvalitet, stiller særlige krav jf. 

lovgivning og overenskomster osv. 

• De gule: Opgaver, der er lidt lettere, 

som kan beskrives og gives videre 

og evt. har kortvarigt sigte. Fx 

koordinering af grønne opgaver

• De grønne: De konkrete, praktiske, 

tidsbegrænsede (men 

tilbagevendende) opgaver, som er 

lette at give videre

Opgaver på tre niveauer – fortsæt 
(sammen) med de ansatte



Organiseringsmodel 
Figur 4.2.1. og 4.2.3: Ledelse og involvering i Folkekirken © 



Organisering i praksis!



Spisepause – vi starter igen kl. 19



Frivillighed i kirken vokser 

• Til gengæld er der udsving mellem de frivillige sektorer – antallet af frivillige i 

religiøse og kirkelige organisationer vokser og udgør nu 8-10% af de frivillige 

• I 2012 udgjorde frivilligt arbejde i kirkelige og religiøse organisationer hvad der 

svarer til godt 10.800 fuldtidsstillinger (mod 6.600 i 2004). Det er den sektor 

der vokser mest. 



Frivillighed rimer på diakoni 

• Frivillige motiveres som altid af at gøre en forskel, have det sjovt og være en 

del af et fællesskab 



Rekruttering af frivillige – hvordan? 

Attraktivt kirkemiljø

Attraktivt frivilligmiljø 

Personlig henvendelse

Lederen finder selv sin afløser

Annoncering i interne medier

Mundtlig annoncering

Branding (mediedækning)

Branding i gadebilledet

Samtaler med præst og ansatte

Deltagelse i lokale 
samarbejdsprojekter

Events, som synliggør 
organisationen

Personlig henvendelse

Annoncering i eksterne medier

Rekruttering gennem 
samarbejdspartner

Frivillige som ambassadører

Direkte Inddirekte

In
te

rn
Ekste

rn



Menneskefiskermodellen a la DGI 

Beskriv opgaven                          Afklar forventningerne         Støt den/de frivillige 
Find mennesker i til opgaven – lav en undervejs med at 
kernen eller periferien aftale komme i mål -
som kan opfordres anerkend indsatsen 



Ny aktivitet – lav en plan 

Hvad er den/de 
frivillige opgave/r? 

Hvem vil vi 
henvende os til? 
(aldersgruppe, 
erhvervsaktive, 
studerende etc.) 

Deres interesse.
Hvad vil være 
vigtigt for den type 
af frivillige i? 

Vores plan. 
Hvordan skal vi 
kontakte dem? 



Ny aktivitet –køkkengruppe til 
spaghettigudstjenester 

Hvad er der af 
frivillige opgaver? 

Hvem vil vi 
henvende os til? 
(aldersgruppe, 
erhvervsaktive, 
studerende etc.) 

Deres interesse.
Hvad vil være 
vigtigt for de 
frivillige i? 

Vores plan. 
Hvordan skal vi 
kontakte dem? 

Koordinator, som står for 
samling af gruppen og 
koordinering af arbejdet 

En af de aktive 
forældre/bedsteforældre 
til deltagere

- At der er klare
rammer for opgaven. 

- At der er nok til at 
hjælpe med den 
praktiske afvikling.

- At man selv kan 
vælge hele eller dele 
af gruppen 

Tag en personlig kontakt 

Koordineringsgruppe. 
Står for planlægning og 
gennemførelse af de 
praktiske opgaver. 

Aktive 
forældre/bedsteforældre 
blandt deltagere

- At man binder sig for et 
år ad gangen, og højst 
skal være med i den 
praktiske afvikling to 
gange hvert halve år

Koordinatoren opfordrer
ifm. gudstjenester og 
kontakter personligt. 



Tal sammen ved bordene – 20 
minutter 

• Hvordan kan I på baggrund af oplægget styrke jeres organisering og 

rekruttering af frivillige? 

• Hvilke gode erfaringer kan I dele med hinanden om rekruttering af frivillige? 



Pause i 10 minutter



Mening og motivation 

To livsindstillinger – to måder at se mening på (Frode Nyeng, Norsk filosof)

• Mening med livet – jeg ser mening, som det at koble mig selv (og mit 

engagement) som en del af en større fortælling – gennem tro, ideologi, politisk 

overbevisning etc. 

• Mening i livet – jeg ser mening som det, der gør mit liv betydningsfuldt –

aktiviteter og handlinger, som her og nu skaber værdi og mening

Pointen: For de traditionelle kernefrivillige i fx kirker, kirkelige og politiske 

organisationer er disse to meningsbetydninger uadskillelige



4 typer engagementsniveauer/
frivilligroller

Model 4.1: Ledelse og involvering i Folkekirken ©



Frivilligtyper (i kirken) 

Den praktiske hjælper 

• Opgaver: Praktiske 
og overskuelige

• Motivation: 
Fællesskabet

Den administrative

• Opgaver: 
Administrative 
rutineopgaver

• Motivation: At skabe 
overblik 

Den sociale 

• Opgaver: Tale med 
andre og skabe god 
stemning

• Motivation: At se 
mennesker trives 

Fagpersonen

• Opgaver: Specifikke, 
der kræver en 
bestemt kompetence

• Motivation: At 
bidrage med sin 
faglighed

Udvikleren

• Opgaver: At 
medvirke til nye 
tiltag

• Motivation: At skabe 
noget der ikke har 
været før

Lederen

• Opgaver: Ledelse og 
koordinering af 
opgaver

• Motivation: 
Indflydelse og at nå 
bestemte mål 

Ledelse og involvering af frivillige i Folkekirken s. 41-42



Hvordan motiverer vi i praksis? 

• Skab klare rammer fra starten og løbende (organisering) 

- Hvilken opgave/opgaver har I hver især? 

- Hvad forventer vi af hinanden? Hvad ligger i opgaven? 

- Hvad er der af regler og principper man skal overholde? 

- Hvem går man til, hvis man er usikker på sin opgave? 

- Sørg for god introduktion/oplæring og opfølgning

• Skab et god trivsel og styrk fællesskabet (socialt)

- Snak om, hvordan I gerne vil arbejde sammen 

- Sørg for at tage problemer op før de vokser sig store

- Dyrk det uformelle fællesskab – lær hinanden at kende

- Tag formålet frem jævnligt: Hvorfor er vi her, hvordan gør vi en forskel? 



Hvordan motiverer vi i praksis II

• Anerkend og respekter den enkelte frivillige og gruppen 

(kommunikation)

- anerkend så vel store som små opgaver – overfor den enkelte og fælles

- spørg den enkelte ind til motivation og hvad man er god til 

- spørg løbende hvad de frivillige har af ideer

– giv plads til indflydelse også på beslutninger 

- anerkend frivilligheden – hold en fest, giv en julegave etc. 



Tal sammen ved bordene – 20 
minutter
• Hvad gør I allerede for at motivere og anerkende jeres frivillige i kirken?

• Hvor kan I med fordel gøre mere? 


