
 
 

Saksframlegg sak 4 
..for MEDBORGERE – Verdien av frivillighet 

Gud er utgangspunktet for all godhet. Jesus, som er vårt forbilde, kjennetegnes ved at han 

møtte mennesker med godhet. Gjennom å være en del av det kristne fellesskapet, kan vi få 

være med å gi godhet videre. 

Hvordan kan vi gjøre det? 

Vi kan vise godhet på mange måter. Blant annet gjennom frivillig innsats i fellesskapet. 

Menigheten er et sted hvor man får være en del av et fellesskap. Fellesskapet blir godt å være 

i når alle er med å bidra. 

 

Kirken er avhengig av mennesker som vil være med å bidra. Ungdomstinget er et godt 

eksempel på frivillighet. Ungdomstinget er avhengig av at noen er frivillige og er med å ta 

ansvar for at det blir arrangert. Det at noen tar ansvar, gjør at andre kan trives og være med i 

fellesskapet. 

 

I fellesskapet trenger vi mennesker med forskjellige egenskaper/evner. 

Noen som kan vise omsorg,  

- som kan spille eller synge,  

- som kan skape godt humør,  

- som liker å gjøre det koselig,  

- som kan lytte,  

- som er gode til lek og moro,  

- som kan undervise,  

- som liker å lage mat,  

- som kan ha en andakt,  

- som liker å ha søndagsskole,  

- som hjelper til på speideren,  

- som kan være leder på leir,  

- som tar ansvar i f.eks Ten-Sing, Laget eller speideren. 

 

Som frivillige medarbeidere kan vi få bidra med det vi kjenner vi trives med og er gode på. 

Menigheten er en helt naturlig arena for å være frivillig medarbeider. Fellesskapet er avhengig 

av at vi har frivillige medarbeidere.  

 

Gjennom å være frivillig medarbeider gir man godhet til andre mennesker. Gjennom å være 

frivillig medarbeider får man utvikle seg som menneske og som leder. Gjennom å være 



frivillig medarbeider får man ny kunnskap og blir vant til å ta ansvar i det miljøet man er en 

del av.  

 

Når man er frivillig medarbeider legger man til rette for at alle kan trives, og man er med i det 

store fellesskapet slik at flere kan bli kjent med Jesus.  

Godhet og frivillighet forandrer mennesker. Både de som gir, og de som tar imot. 

 

 

 

Spørsmål til samtale: 

 Jesus utfordrer oss til godhet. Hva mener vi med at godhet og frivillighet forandrer 

mennesker? 

 Hvorfor er det å være frivillig medarbeider viktig i seg selv? 

 På hvilke områder kan du som ungdom være frivillig medarbeider i kirken? 

 Hvordan kan vi vise godhet slik at andre får lyst til å være med som frivillige i kirken? 

 Hvordan kan NHUT være med å inspirere andre ungdommer i menigheten til 

frivillighet? 

 Har dere noen ønsker til menighetsrådet når det gjelder ungdom og frivillighet? 

 

 

 


