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BLIV FRIVILLIG

Vi har mange engagerede frivillige ved vores tre
kirker. Det er vi meget taknemlige for. Meget lidt
af kirkens arbejde kunne lade sig gøre, hvis vi ikke
havde frivillige. Og vi oplever samtidig, at frivillige oplever stor mening og glæde i at være med.
Vi er alle sammen forskellige. Det er forskelligt,
hvad vi hver især har af evner og ressourcer. Men
vi kan alle sammen bruges til at gøre godt - til at
gøre en forskel.

vil melde dig, hvis du har lyst til at være en del
af et meningsfuldt arbejdsfællesskab. Vi har altid
brug for flere hænder.
Vi vil gerne lave en liste med folk, der gerne må
spørges, når et konkret behov opstår. Dvs. at du
ikke nødvendigvis bliver spurgt. Du har heller ikke
har sagt ja til opgaven, hvis du sætter kryds – bare
at det er ok, vi evt. spørger dig…

Det er ikke altid, vi som menighedsråd ser, hvad
den enkelte kan bidrage med, så vi håber, du selv

Nogle af de mange opgaver er:
Praktisk hjælp ved forskellige arrangementer
Vi har mange arrangementer, hvor vi har brug for
hjælp til at ’hygge op’. Dvs. gøre borde klar, lave
kaffe, vaske op. Vi har også til tider brug for en
kage eller to til den slags arrangementer.
Kirkekaffe
Det er altid hyggeligt med en kop kaffe efter gudstjenesten eller inden en frimesse. Kaffen kan laves
i konfirmandstuen.
Madlavning
Vi har en gang i mellem arrangementer, hvor vi
spiser sammen. Det drejer sig fx om ’Ulvetime’
og ’Blå Time’. Men kan også være en kirkefrokost
i ny og næ.
Hjælpe til med minikonfirmander
eller konfirmander
Det er typisk præsten, der står for program og
indhold til konfirmand- og minikonfirmandundervisning. Men særligt ved minikonfirmanderne
er der brug for frivillige, der kan hjælpe med
praktiske ting og kan sørge for lidt saftevand og
guf og i det hele taget hygge op om minikonfirmanderne.

Hjemmebesøg af konfirmander
På et tidspunkt i foråret er konfirmanderne på
hjemmebesøg rundt omkring i sognet til en snak
om kirke, tro og konfirmation. Værterne samles
efterfølgende til en snak om besøget af konfirmanderne.
Stå for børnekirke
En gang om måneden er der i børnerummet i
Langelund Kirke børnekirke, hvor børnene samles
under prædikenen og på børnevis med sange,
aktiviteter og hygge får en snak ud fra søndagens
prædiketekst.
Ringive Sogns Kirkekor
Ringive Sogns Kirkekor synger til forskellige
arrangementer i kirkerne og er dermed en stor
ressource for kirkerne. Det er både gratis og hyggeligt at være med. Koret øver torsdag aften kl.
19-21. Man kan bare dukke op…
Børnegospelkoret
Helt det samme kan siges om børnegospelkoret.
Tjek deres øvetider på vores hjemmeside: www.
ringivesogn.dk. Børnegospelkoret er for børn i 1.
til 6. klasse.

Kørsel til kirke
Der er mennesker i området, som ikke selv har
mulighed for at køre til kirken, som vil blive glade
for et lift.

Plakater
Vi laver plakater for de fleste af vores arrangementer – og har også brug for hjælp til at få dem
hængt op.

Musik
Vi har frivillige musikere og forsangere til frimesser og også andre arrangementer.

Kontorarbejde
Det kunne være at pakke de kirkeblade, kopiere
de tegninger, der bliver uddelt til børnene under
gudstjenesterne, etc.

Hjælp ved gudstjenester
Det er til tider frivillige, der beder ind- og udgangsbøn, hjælper til ved nadver eller oplæser
nogle af gudstjenestens tekster.
Prædikengruppe
Være med i en prædikengruppe, hvor en kommende søndags prædiketekst diskuteres.
Hjemmeside og Facebook
Vores hjemmeside skal løbende opdateres. Måske
skal vi have vores egen facebookside…?

Kontaktfamilie
Som kirke får vi til tider kontakt til flygtninge eller
andre i området, som vil have stor hjælp af at få
en kontaktfamilie, der vil vise omsorg og hjælpe
lidt.
Dåbsklude
Ved dåb får dåbsfamilien den klud med hjem, som
bruges til at tørre barnets hoved. Det er frivillige,
der strikker disse dåbsklude, der har forskellige
kirke-motiver.

Frivillige får
ikke løn.
Ikke fordi de
er værdiløse
,
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JA, JEG VIL GERNE HJÆLPE…
Sæt kryds og aflever til sognepræsten eller til et af menighedsrådsmedlemmerne
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