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En 
fortelling
Da kirketjeneren ble

uttrykk for Guds

nåde



Hvorfor fokus 
på frivillig 
tjeneste?

Bl.a.:

• Legeme-tanken: alle hører til og 

alle kan bidra

• Ansatte som tilretteleggere og 

fasilitatorer for samarbeid/ hvem 

eier kirken? 

• Når pilene peker nedover: kan 

frivilligheten snu pilene?



Frivillighetstrender 
Hvorfor vil mennesker bruke av sin tid og engasjement på arbeid 
som ikke er lønna?

Rekruttering Barrierer

Motivasjon Frafall



Instrumentell og organisk frivillighet

Den instrumentelle modellen/ 

oppgaveorienterte modellen

• Fokus på hvilke arbeidsoppgaver som skal 

løses, hvem som skal løse dem, når de 

skal løses og hvordan («listefrivillighet») 

• Oppsummert: å få på plass oversikt over 

frivillige som både vil og kan gå inn 

oppgavene slik at arbeidet i menigheten

blir løst på en god måte i samarbeid med 

de ansatte

Den organiske modellen/ 

nådegaveorienterte modellen

• Fokus på hvilke ressurser som er til stede i 

fellesskapet og kva disse ressursene kan 

utløse av frivillig arbeid i menigheten – som 

del av eksisterende planer eller som del av 

det kreative mangfoldet i menigheten

- modellene er ikke et enten/ eller men et både/òg -

To former for frivillighet



Frivillig 
arbeid –
i alle 
arbeidslag!

Diakoni Administrasjon Undervisning

Gravplass Gudstjenesten Kirkemusikk

Økonomi Informasjonsarbeid Kirketjenere



Polak-øvelsen OPPGAVE

Spørsmål

1. I løpet av de neste 10 årene: blir 

ting bedre eller verre med tanke på 

antall frivillige i vår menighet?

2. I hvor stor grad kan du være med å 

påvirke hvordan ting blir?

Sett kryss mer mot midten eller lengre 

ut til sidene i en av de fire rutene ut fra 

dine svar. 

Samtal om svarene to-og-to:

a. Hvorfor satte du kryss der du satt 

dem?

b. Hva vil du kalle dem som satte 

kryss i rute 1? Rute 3?   

Ting blir bedre

Ting blir verre
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Organisk frivillighet - revisited

«Use Your Talents»

• Er en modell for la våre talenter og evner 

få komme til uttrykk i menighetene

• Hentet fra Madagaskar 

https://nms.no/wp-

content/uploads/2021/07/128560_56140_

Use_Your_Talents-skjerm.pdf



De gode fortellingene 

• Lignelsen om talentene (Matteus 25;14-30): «Å 

bruke det jeg faktisk har, og ikke la meg 

begrense av at noen andre har mer.» Det 

handler om å se mulighetene

• Salme 23: «Herren er min hyrde, jeg mangler

ikke noe.» 

• Enken i Sarepta (2. Kongebok 4) «Fortell meg 

hva du har i huset.» 

• To små fisker og fem små brød (evangeliene) 

«Hvor mange brød har dere?» 



Nevn . . . 

Nevn en 

ting du kan 

lære videre 

til andre Nevn en 

ting du 

ønsker å 

lære selv

(Ta utgangspunkt i ditt profesjonelle arbeid)



En rask og 
enkel 
kartlegging 
av ressurser

1) 
Gjenkjenne 
ressursene 

(20 min) 

2) Koble ressursene 
(20 min) 

3) Stemme 
med 

føttene 
(10 min) 

Refleksjon: Lære av 
å gjøre (10 min) 



Reflekter
Hvordan kan frivillige tjenester 

bli en del av 

prestens (utvidete?) 

tjenester? Eks. 

• Begravelser/ sorgarbeid

• Dåp

• Andre tjenester

2. Utfordrer frivillig tjeneste

vår tenkning om behovet for 

kontroll og aksept for 

ulikheter? 



Å bli 
«Stadig bedre»

• https://www.ka.no/sak/arti

cle/1157881

• https://ressursbanken.kirk

en.no/nb-

NO/2017/stadig-bedre/

https://www.ka.no/sak/article/1157881


Evaluering
av den 

frivillige
tjenesten i 

menigheten



Spørsmål til 
refleksjon

• Er det fellesskapet i menigheten som 
skaper frivillig arbeid, eller er det det frivillige 
arbeidet som skaper fellesskapet i 
menigheten? Hvilke konsekvenser får det 
for vår måte å tenke fellesskap og frivillighet
på? (s. 6)

• Relasjoner er viktig for å kunne rekruttere 
og ivareta frivillige i menigheten. Hvordan
arbeider vi målrettet med relasjoner i vår
menighet for å inkludere nye frivillige hos 
oss? (s. 11)

• Hvordan kan vi arbeide systematisk med å
gi ansvar til nye frivillige?(s. 21)

• Hvordan arbeider vi med inkludering av 
alle, absolutt alle, i vår menighet? (uten å la 
oss styre av deres funksjonsnivå – mentalt 
og fysisk, etnisitet, kjønn, legning eller andre 
«kjennetegn»?) (s. 6)
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Takk for oppmerksomheten!


