
                Kom og bli med! 

Kan du tenke deg å være med som frivillig medarbeider i Kolstad menighet? 

Menigheten har et mangfoldig arbeid – det har du kanskje allerede blitt kjent med eller 

har hørt eller lest om. Arbeidet spenner fra livets begynnelse med babysang og 

utdeling av 4-årsbok til livets slutt med sorggrupper – for bare å nevne noe. 

Staben har sine faste oppgaver i disse tilbudene, og heldigvis er det også frivillige 

medarbeidere som engasjerer seg i f.eks. menighetsrådet, Julekafé og samlinger for 

eldre. Men – det trengs flere! Kanskje nettopp deg?? 

Hva kan vi tilby deg? Et godt fellesskap, der du blir sett og hørt; en fest for alle frivillige 

1 gang i året; et arbeidsområde der du kan bidra med din kompetanse; konkrete og 

tidsavgrensede oppgaver, der evt. opplæring vil bli gitt. 

Interessert? Da ber vi deg å fylle ut skjemaet nedenfor og å levere det til oss. Vi tar 

kontakt med deg for å finne ut sammen hvilken konkret oppgave du kan ha. 

Takk for at du har lyst til å hjelpe til og gi Kolstad menighet av litt av din tid! 

 

(Sokneprest)     (Menighetsforvalter) 

               _______________________________________________________________ 

 Her kan du sette ett eller flere kryss. Et kryss er ingen forpliktelse, men du gjør det 

enklere for de som trenger å skaffe frivillige medarbeidere. 

Gudstjeneste Arrangement Mat 

O lese tekst 

O være medliturg 

O kjøre tekst på veggen 

O være kirkevert 

O være med i 

forsangergruppe 

Hus 

O holde det pent og ryddig 

utenfor kirken 

O holde det pent og ryddig 

i kirken 

O delta i komité til Julekafé 

Barn 

O være med på 

søndagsskole 

O praktisk medhjelper ved 

LysVåken, Tårnagent o.l. 

Parkeringsvakt 

O ved konfirmasjon 

O Julaften 

O andre store arrangement 

O bake til kirkekaffe 

O koke og servere 

O lage mat og servere ved 

arrangement 

Menighetsblad 

O være med i redaksjonen 

O skrive, gjøre intervjuer 

O fotografere 

O selge annonser 

O gå med menighetsblad 

         Jeg har tid: O av og til   O ca 1x hver måned   O ca hver uke    

                  O i helgene   O hverdagskvelder   O dagtid på hverdager 

 Evner/ erfaringer jeg har lyst til å bruke: 

 Mine forslag til menighetslivet: 

 

Navn:         Telefon:  

e-post: 


