HAR DU DET
SOM MANGE
ANDRE?
Mange vil gerne bidrage til fællesskabet

Hvad får du ud af at være frivillig?

Knapt hver anden dansker vil gerne bidrage til
deres lokalsamfund. De vil gerne hjælpe andre og
fællesskabet som frivillige i foreninger eller
organisationer. Det får de også selv noget ud af.

Din indsats vil blive set og påskønnet af dem, der
bruger din kirke. Du bliver også en del af det
fællesskab, der gør din kirke levende. Som frivillig
i kirken får du meget igen.

•
•
•
•
•

De kommer med i et netværk og
udbygger deres eget
De møder andre engagerende mennesker
De lærer nyt og prøver kræfter med
opgaverne
De bruger deres evner og erfaringer
De gør en forskel for andre og for sig selv

Har du det på samme måde? Kan du lide at gøre
en indsats for andre og for fællesskabet? Kunne
du tænke dig at sætte præg på din kirke? Det har
den brug for!

Der er også frivillige i Hjarup kirke
Din kirke kan ikke være kirke uden frivillige. De
frivillige er ikke nødvendigvis dybt troende eller
specielt hellige, men afspejler os, som bor i
Danmark. Her arbejder alle på at skabe liv og
vækst i kirken, men der er plads til forskellighed,
og også det du kommer med.
Som frivillig kan du være med til gøre din kirke til
mere end en bygning og kirkelige handlinger.
Overordnet er der to måder at være frivillig i
kirken.
•

•

Du kan hjælpe med planlægning og
praktisk arbejde i forbindelse med
aktiviteter for børn, unge, voksne og
ældre.
Du kan deltage i ledelsen af sognet som
medlem af menighedsrådet og være med
til at præge kirken fremover.

Der er mange muligheder, og de frivilliges
opgaver spænder meget vidt.

•
•
•
•
•

Du får relationer til andre i dit
lokalsamfund
Du møder andre med interesse for
fællesskabet
Du får spændende og lærerige opgaver
Du får medejerskab til din kirke
Du kan opleve glæden ved at gøre noget
for andre

Hvad nu?
Er du blevet interesseret? Så ring til din
menighedsrådsformand Nikolaj Kongsgaard
Hansen på tlf. 3017 9978 eller mød op til en
fælles orientering den 9. juni. Her kan du høre
mere om, hvad der foregår i kirken og møde
nogle af de frivillige. Orienteringsmødet er den
9. juni kl. 19.30 og finder sted i Kirkeladen, Hjarup
Byvej 7, Hjarup, 6580 Vamdrup.

Vi glæder os til at se dig til
orienteringsmødet!

