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Forord

Forord

Med dette nummer af Kritisk forum for praktisk teologi ønsker vi at bidrage 
med nuanceringer og nye indsigter til den refleksion over og udvikling af fri-
villigt arbejde, som foregår rundt om i sognene. Gennem syv artikler bliver 
frivillighedens aspekter belyst fra både teoretiske og empiriske vinkler, inden 
en ottende, afsluttende artikel omsætter nogle centrale pointer til konkrete 
punkter til drøftelse i menighedsrådene. Sigtet med denne opbygning er, at 
artiklerne dermed kan virke som både inspirationskilde og arbejdsredskab.

Afsættet for overhovedet at lave et nummer om frivillighed i folkekir-
ken var et ønske om at gøre status og bidrage med indsigt i frivillighed. 
For selvom der gennem de seneste ca. 30 år er lavet mange undersøgelser 
af frivillighedskulturen i Danmark, er kun en beskeden del heraf relateret 
til folkekirken. Denne vurdering blev delt af Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter (FUV), som sammen med Aarhus Stiftsråd har påbegyndt en 
undersøgelse af frivillighed i folkekirken. Det ledte til et samarbejde om det-
te nummer, hvor undertegnede Birgitte Graakjær Hjort, områdeleder i FUV, 
medvirker som ekstern redaktør.

Hun bidrager selv med en foreløbig status i den anden artikel i dette num-
mer. Her redegør hun bl.a. for, at frivilligheden i folkekirken er udbredt, alene 
fordi samtlige sogne som minimum har menighedsrådet besat af frivillige, 
og fordi langt de fleste tillige engagerer frivillige derudover. Der er imidlertid 
samtidig mange sogne, som ønsker flere frivillige. Birgitte Graakjær Hjort 
peger på, at der derfor er brug for viden om bl.a. den typiske frivilliges profil, 
fordele og ulemper ved frivilligt arbejde og ledelse af frivillige.

Indhentning af data i den henseende indgår i FUV’s undersøgelse. Det er 
nyt i folkekirkens sammenhæng, men fra det ’civile’ foreningsliv har forskere 
i årevis hentet lignende data, som kan overføres til arbejdet med frivillighed 



2

 Forord

på sogneplan. Det må ske med forbehold for, at frivillighed i folkekirken ikke 
kun er forbundet med konkrete aktiviteter, som det i høj grad gælder i ‘civile’ 
foreninger, men også indebærer teologiske drøftelser om bl.a. kirkesyn.

Det er forskelligt, hvor højt menighedsrådene prioriterer teologiske drøf-
telser; om de er styrende for rådets arbejde, blot klinger med eller er helt 
fraværende. Med henvisning til Bekendtgørelse af lov om menighedsråd, som 
giver menighedsrådet pligt til at “virke for gode vilkår for evangeliets for-
kyndelse” (kap. 1, §1, stk. 2), kan man hævde, at den teologiske drøftelse 
må være uomgængelig. Derfor er det aktuelt at overveje, hvilke teologiske 
temaer der er relevante for menighedsrådets arbejde i almindelighed og ar-
bejdet med frivillige i særdeleshed.

Netop teologien er emnet i den første artikel, hvor Elof Westergaard på 
baggrund af sine erfaringer som sognepræst, provst og aktuelt biskop over 
Ribe Stift giver eksempler på og argumenterer for, hvordan i grunden ba-
nale opgaver udført af frivillige så at sige har teologisk hjemmel i Bibelen og 
kirkens bekendelsesgrundlag. Han rejser også den – i nogles bevidsthed for-
mentlig kontroversielle – påstand, at menighedsrådsmedlemmer ikke er fri-
villige i gængs forstand, selvom de udfører frivilligt arbejde. Dermed åbner 
han for en relevant drøftelse om menighedsrådets kollektive selvopfattelse.

De første to artikler danner klangbund for de øvrige. Det har været vigtigt 
for os, at de berører flest mulige aspekter af frivillighed, og at forfatterne har 
holdt sig underliggende teologiske emner for øje. Det sidste dog med undta-
gelse af den tredje artikel, hvor sociolog Morten Frederiksen bidrager med et 
solidt databaseret udblik til det ‘civile’ foreningsliv. Dette udblik falder i tråd 
med en artikel af Mette Hjære og Helene Elisabeth Dam Jørgensen fra Cen-
ter for Frivilligt Socialt Arbejde, som bidrager med helt aktuelle erkendelser 
fra en undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og sognekirker om 
bl.a. socialt arbejde og diakoni. 

Endelig har vi som antydet lagt vægt på, at læseren gerne skal kunne se 
artiklernes centrale pointer omsat til praksis. Det skinner igennem i to em-
piriske artikler. I den ene beskriver sognepræst Eskil Dickmeiss sit konkrete 
arbejde med frivillige og sine teologiske overvejelser i den henseende. I den 
anden argumenterer generalsekretær for Samvirkende Menighedsplejer Kir-
sten Laursen for, under hvilke rammer og forudsætninger et menighedsråd 
kan fremme frivilligheden. For at understøtte både dette og i det hele taget 
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fokusset på praksis har vi foretaget et utraditionelt greb ved at prioritere den 
afsluttende, sammenfattende artikel, som decideret sigter på både præster og 
menighedsråds pastorale ansvar og arbejde. God læselyst.

Birgitte Graakjær Hjort og Jacob Bech Joensen
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Fire betragtninger om frivillige i 
folkekirken
Elof Westergaard

Det kirkelige liv har som eksemplarisk figur den åbne kreds. Cirklen kan 
altid udvides, familien forøges. Når apostlen Paulus skrev til sine brødre og 
søstre, tænkte han på andre og flere end dem, han biologisk var i familie 
med. Og når Jesus i et af de syv korsord knytter stærke bånd mellem discip-
len Johannes og Jesu egen biologiske mor (“Dér er din mor!” “Dér er din 
søn” (Joh 19,26f.)), er det udtryk for den grænsesprængende ånd , som sætter 
en ny form for fællesskab. Vi har erfaring for, at de biologiske bånd mellem 
forældre og børn og kærlighedens og venskabs bånd mellem mennesker na-
turligt afgrænser og danner stærke forpligtende fællesskaber. Men kirkens 
fortælling om Jesus, der er Guds søn, gør mennesker til Guds børn og gør 
mennesker indbyrdes til søstre og brødre. Vi bindes sammen af et åndeligt 
bånd. Hele ideen om frivillighed, det at vi gerne vil indgå i relationer med 
hinanden og fremme åbne fællesskaber, udspringer af det at være kirke. Fri-
villige i folkekirken er selv del af kirkelivet, del af menighedens fællesskab, 
men de kan samtidig med deres arbejde medvirke til at åbne kirkelivet for 
flere og invitere andre ind. 

Med udgangspunkt i en række personlige iagttagelser, små fortællinger 
og erfaringer med frivillige i kirken (skrevet i kursiv) vil jeg se nærmere på 
betydningen af at have frivillige i et sogn og ved en kirke. Betragtningerne 
er mine egne og konklusionerne er baseret på min erfaring gennem 26 års 
ansættelse i Den Danske Folkekirke henholdsvis som sognepræst, provst og 
biskop.
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Kirkens guld

Biskoppen er på visitats i et større bysogn. Møde med menig-
hedsråd og ansatte. Menighedsrådsmedlemmerne fortæller om 
sognet, udfolder alt det, der sker i kirken: søndagens gudstje-
neste, de mange andre slags gudstjenester, møder og aktivite-
ter. Det har imidlertid knebet med at finde menighedsråds-
medlemmer ved sidste menighedsrådsvalg. Der er til gengæld 
mange frivillige i sognet. “De frivillige er vores guld”, siger én 
i rådet. 

Første søndag i advent 2016 tiltrådte de nye menighedsråd landet over. Der 
er forskel på at være et valgt menighedsrådsmedlem og frivillig ved kirken. 
Det er frivilligt at stille op til et menighedsråd, men idet man er valgt, er man 
ikke længere frivillig. Man har da påtaget sig et hverv med dertil hørende 
myndighed og ansvar. En sådan tillidspost kan man ikke uden videre fra-
træde. Det kræver som menighedsrådsmedlem menighedsrådets samtykke 
at udtræde (jf. menighedsrådsloven §14-16). Til forskel herfra har den, som 
udfører et stykke frivilligt arbejde ved kirken, ikke formelt set menigheds-
rådsmedlemmets ansvar. En frivillig er en, som af fri vilje og gratis stiller sin 
arbejdskraft til rådighed. Hun kan sige til og fra, selvom hun uformelt og re-
elt har et ansvar, når hun har påtaget sig en opgave. Andre ved kirken regner 
med, at den frivillige udfører opgaven. Og den frivillige bør også med god 
ret forvente at blive mødt med tillid og have frihed i udførelsen af opgaven. 
Den frivillige har tilbudt sin hjælp og assistance, men den frivillige er også 
et selvstændigt menneske, som gerne vil tage ansvar. Det er min erfaring, at 
den frivillige hurtigt stopper med at være frivillig, hvis hun ikke bliver mødt 
af den fornødne tillid og har frihed i udførelsen af opgaven. Menighedsråd, 
præster og andre ansatte skal således altid have øje for sit “guld”. De frivillige 
er som menighedsrådsmedlemmerne en del af kirken og er også med til at 
skabe og forme kirkelivet lokalt. 
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Bobcat og motorsav, arbejdsopgaver og kontakter

En sensommerdag for godt tyve år siden ved en landsbykirke. 
Det er den årlige arbejdsdag, hvor menighedsrådsmedlem-
mer, de, der har tid, og hvem der ellers har lyst, tid og kræfter, 
reparerer og ordner kirkediget. Stendiget blev årtier tidligere 
genopført af to lokale, som frivilligt påtog sig opgaven. Hvert 
år falder der nogle sten ud af diget, og det er disse sten, menig-
hedsrådsmedlemmer og andre frivillige i sognet efter anvisning 
fra fagfolk lægger på plads. Nogle gange kræver det omsætning 
af et mindre stykke. De frivillige lægger efter anvisning stenene 
på plads, sveder, holder pause, drikker kaffe, snakker om vejr 
og vind og får lejlighed til at spørge: Hvem er dem, der er flyttet 
ind lidt længere nede ad vejen?

Det er godt med frivillige, der kan sætte sten på plads i kirkediget. Det un-
derstreger, at kirken ikke bygger på ord alene, men den har også brug for 
de ydre rammer. Det er således godt, at der er nogle, som kan betjene en 
bobcat og en motorsav, dække bord og lave kaffe, eller hvad der nu kan være 
behov for ved en kirke, både i forbindelse med vedligehold, pasning og nye 
aktiviteter. 

Kirkens budskab om Jesus Kristus som Guds søn, korsfæstet og opstan-
den, er et stadigt nærværende budskab, som også fortsat tager form og kon-
kretiserer sig i verden, i den enkeltes hjerte og i fællesskabet mellem men-
nesker. Ligesom menneskets mund og trompetens klang kan bruges til bøn 
og tak til Gud, kan – sat på spidsen – menneskets hænder, maskiner, skovl 
og trillebør også indgå ordløst i værnet om skabermagten og i lovprisning 
af den treenige Gud. Kristentro sætter skel mellem Gud og verden, lys og 
mørke, men den er ikke dualistisk. Den insisterer derimod på en stadig le-
vende forbindelse mellem ånd og materie. 

Arbejdet med kirkediget minder mig om Paulus’ ord om, at der er forskel 
på nådegaverne, men Ånden er den samme (1 Kor 12,4). I Den Danske Fol-
kekirke er de frivillige ved kirken ligesom menighedsrådsmedlemmerne og 
menigheden således med at understrege betydningen af det almene præste-
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dømme og forskellighederne i nådegaver. Folkekirken er ikke en præstekir-
ke, men en menighedskirke. Endvidere er de med til at synliggøre, at kirken 
ikke lever af ord alene, men også af kirkediger og bygningsværker.

Kaffe med indbygget adgang til fællesskab

Efter gudstjenesten er der altid kirkekaffe i det store sogn. Det 
står naturligvis enhver frit at deltage eller ej. Men tilbuddet er 
der. En af kirkegængerne og frivillig ved kirken sørger denne 
søndag for at byde en ung udenlandsk gæstestuderende med til 
kaffe i sognehuset. To familier lærer hende at kende, og syv år 
efter får de besøg af hende og hendes mor igen. 

Er det virkelig nødvendigt altid at drikke kaffe? Er kirkekaffen andet og mere 
end en måde at skylle budskabet ned på? Indrømmet, det er ikke altid, jeg 
har lyst til at deltage i kirkekaffen efter gudstjenesten. Der er dage, hvor det 
for mig er mere tiltrækkende at gå direkte hjem på de ord, som har lydt. Der 
er en tid til fællesskab og samvær og en tid til at være mut og eftertænksom 
alene. 

Men kaffe er godt, ikke mindst at drikke sammen. Går vi fra kirke erindret 
om vores egen svaghed og samtidig løftet af Guds velsignelse, så er kirkekaf-
fen også en god fortsættelse, et konkret udtryk for fællesskab, som evangeliet 
taler frem og sætter os i. I takt med ændrede livsforhold forandres også kir-
kens rolle. I dag er der således et øget behov for, at også kirken er med til at 
danne fællesskab, også udover selve gudstjenesten. Mobiliteten er øget i vo-
res samfund, vi flytter og vi bor ofte i andre egne end resten af familien. Des-
uden er familiemønstrene også under kraftig forandring, og rigtig mange 
bor alene. Kirkekaffen er en god begyndelse på nye relationer og venskaber. 
Men ethvert fællesskab risikerer at lukke sig om sig selv. Folkekirken må ikke 
blive et lukket kaffeselskab, det er vigtigt, at menigheden byder bredt ind. 
Det er en god opgave i menigheden, at nogen frivilligt påtager sig den op-
gave at byde nye ind til kirkekaffens fællesskab. Frivillige kan være med til at 
holde adgangen til kaffebordet åbent og mindske folkekirkefremmedheden.
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Kirkens VIP

Mit første møde med sognets frivillige: Deres talskvinde siger: 
Vi er sognets “Vipser”. Jeg svarer, at det da er et mærkeligt navn. 
Jeg tror, hun siger “hvepse”, og kan ikke gribe sammenhængen 
mellem de stikkende insekter og frivillige i et sogn. “Nej”, ler de. 
“Vi er VIP’s. Vi er de ”very important people”.

En stor del af borgerne i Danmark har udført frivilligt arbejde. Når jeg kig-
ger rundt i min egen familie, finder jeg flere familiemedlemmer, der har ydet 
et stykke frivilligt arbejde i en genbrugsbutik og i kirkeligt arbejde. Ser jeg 
mig omkring i Ribe Stift, møder jeg frivillige på hospice, museer og kultur-
centre og i sognekirkerne eller lokalt i forbindelse med f.eks. flygtningehjælp. 
De frivillige dukker i disse år op alle steder. De frivillige kompenserer ikke 
kun besparelser i et velfærdssamfund. Den moderne stat tænker ganske vist 
primært i ydelser og ikke i omsorg, men frivillighed er af betydning både for 
samfundet og den enkelte. Den frivillige er en vigtig bærer af civilsamfundet 
og med til at vedligeholde og øge den demokratiske dannelse. Man er samti-
digt med til at opretholde institutioner og imødekommer et stort behov for 
fællesskab og medmenneskelig hjælp. Der er således som frivillig god grund 
til at føle sig som VIP. 

Frivillighed giver medejerskab og øger solidariteten mellem den enkelte 
frivillige og det sted, hvor man udøver et stykke frivilligt arbejde, og den fri-
villige i kirken er desuden med til som en del af menigheden at holde døren 
åben, så kirken ikke lukker sig om sig selv.

Elof Westergaard, biskop, Ribe Stift
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Hvem er de frivillige?
Birgitte Graakjær Hjort

Mange bejler til det, men tilsyneladende forgæves

Aviserne skriver om det. Politikere og samfundsdebattører bejler til det. 
Folkekirken lever højt på det, og idrætsverdenen ville gå nedenom og hjem 
uden det. Selv den offentlige sektors ledere, der indtil for nylig ville sikre 
velfærdssamfundet ud fra et ufravigeligt princip om professionel indsats, 
udpeger i dag det frivillige arbejde som satsningsområde. Det bliver lovprist 
i en grad, vi ikke har oplevet før. Befolkningens engagement bliver i stigende 
grad opfattet som en forudsætning for et levende civilsamfund. Skiftende 
regeringer formulerer frivillighedspolitikker og skriver værdien af frivilligt 
arbejde ind i deres regeringsgrundlag. De politiske forventninger til frivilligt 
arbejder ser derigennem ud til at være stigende (Fridberg m.fl. 2014, 15-17). 
Det kunne give indtryk af, at frivillighedskulturen har vind i sejlene og er i 
fremmarch. Er det tilfældet? Eller forsøger vi at tale frivilligheden op, uden 
at det har nogen effekt?

Der er noget, der tyder på, at denne appel til engagerede og ansvarsfulde 
samfundsborgere om at yde en indsats og bidrage til at løse opgaver ikke har 
haft nogen nævneværdig indflydelse på frivillighedskulturen, hvis vi vurde-
rer den kvantitativt. De tal, der taler deres tydelige sprog om, hvor mange der 
er frivillige, afslører, at udviklingen snarere er gået i stå i den periode, hvor 
der er sket en øget opmærksomhed om den ressourcemulighed, der ligger i 
frivilligt arbejde. Det kan foranledige til at spørge, om de mange gode ord 
om frivillighed forsvinder ud i det blå uden at motivere flere til at engagere 
sig? En af overraskelserne ved den nyeste af de store frivillighedsundersøgel-
ser i Danmark, hvis resultater blev offentliggjort i 2014, var, at der ikke var 
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sket en nævneværdig stigning i antallet af frivillige inden for de seneste 10 
år (Fridberg m.fl. 2014).

Nu er det som bekendt sjældent let at nå frem til enkle svar på komplekse 
spørgsmål. Og spørgsmålet er da også i denne forbindelse, om det frivillige 
engagement ville være faldet, hvis der ikke havde været en stigende opmærk-
somhed på det. Det er selvsagt umuligt at vide. Men bemærkelsesværdigt er 
det, at så mange bejler til det, uden at vi kan se en effekt af det. Det rejser bl.a. 
spørgsmålet om, hvad der i bund og grund motiverer mennesker til at blive 
frivillige, og om frivillige overhovedet kan rekrutteres gennem f.eks. kam-
pagner eller offentlig, positiv omtale fra politikere eller institutionsledere?

Før vi går nærmere ind på spørgsmålet om motivation og rekruttering, 
vil vi se på det mere faktuelle: Hvor meget ved vi om frivillige? Hvor mange 
udfører det? Og hvad mener vi overhovedet, når vi taler om frivilligt arbejde?

Hvad er frivilligt arbejde? 

Frivilligt arbejde kan defineres på flere måder. Når vi omtaler frivilligt ar-
bejde i daglig tale, sigter vi sædvanligvis til et ulønnet engagement. For nogle 
har det desuden nogle altruistiske undertoner af, at den, der udfører arbej-
det, gør det uegennyttigt og idealistisk, båret af idealer om at vise næstekær-
lighed og omsorg for andre. Mange frivillige giver imidlertid udtryk for, at 
de selv får stort udbytte af engagementet; at det er et plus at kunne skrive 
frivilligt arbejde på deres CV; at de opnår anerkendelse fra omverdenen eller 
på anden måde selv profiterer af indsatsen. Det uegennyttige og det person-
ligt udbytterige er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. Tværtimod. 
Det tages der højde for i Wilsons definition af frivilligt arbejde som en akti-
vitet, hvor der frivilligt gives tid til at gøre godt imod en person, gruppe eller 
organisation (Wilson 2000, 215).

Der bliver imidlertid også udført frivilligt arbejde over for nære familie-
medlemmer eller egen omgangskreds, og et sådant arbejde vil vi typisk ikke 
henregne til frivilligt arbejde. Det er der taget højde for i FNs definition af 
frivilligt arbejde, hvor det bliver forstået som et arbejde, der uden betaling 
af penge eller lovmæssig forpligtelse udføres for mennesker, der bor uden for 
den frivilliges egen husstand. Tilsvarende i andre, lignende definitioner, hvor 
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frivilligt arbejde ses som et arbejde, der uden betaling udføres for personer, 
som den frivillige ikke har nogen kontraktmæssig, familiær eller venskabelig 
relation til. Disse definitioner tilsammen peger på, at frivilligt arbejde bedst 
kan forstås som en aktiv handling, der er ulønnet, frivillig og foregår inden for 
en organisatorisk sammenhæng, hvor den gavner andre end en selv, familie 
eller venner. Denne sidste definition, der er anvendt i John Hopkins under-
søgelse, peger på en forståelse af frivilligt arbejde som noget, der overvejende 
foregår uden for ens egen nærmeste familie eller netværk. Dermed ikke sagt, 
at f.eks. besøg hos såvel som pasning og pleje af syge eller gamle familiemed-
lemmer ikke er frivilligt arbejde. Men det er ikke denne del af det frivillige 
engagement, der er genstand for denne artikel eller for de undersøgelser, den 
tager udgangspunkt i.

Derfor giver det i denne sammenhæng mest mening at omtale frivilligt 
arbejde som en aktivitet, der:

 − er ulønnet
 − er til gavn for andre end personen selv eller vedkommendes nærme-

ste familie eller venner
 − hører hjemme i en organisatorisk sammenhæng

Eksempler på frivilligt arbejde af denne art er talrige og findes inden for vidt 
forskellige sektorer. Idræt er det helt store område, hvor frivillige engagerer 
sig. Men også kultur, bolig- og lokalsamfund, social- og sundhedsområdet 
engagerer frivillige i stort tal. Det kan konkretiseres til mange forskellige ty-
per af opgaver såsom at træne et fodboldhold, være museumsvagt, sælge lod-
sedler, lede sangkor, indgå i redningsarbejde i forbindelse med f.eks. brand-
slukning, sidde i bestyrelse i en grundejerforening, en skolebestyrelse eller 
være frivillig på et værested. Eksemplerne er talrige, og vi har i dansk sam-
menhæng primært vores viden fra to store, landsdækkende undersøgelser.

Hvad ved vi om frivilligt arbejde indtil nu?

Den første af de to landsdækkende, statistiske undersøgelser om frivillighed 
i Danmark blev gennemført i 2003-2005. Formålet var at kortlægge det fri-
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villige Danmark. Denne danske frivillighedsundersøgelse indgik i et større, 
internationalt studium, John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, 
der siden 1990 har kortlagt den frivillige sektor i mere end 40 lande. Under-
søgelsen er sidenhen blevet døbt Hopkinsundersøgelsen eller Frivillighedsun-
dersøgelsen fra 2006, da resultaterne blev offentliggjort i 2005-2006.

I Danmark blev undersøgelsen gennemført af forskere fra SFI (Det Natio-
nale Forskningscenter for Velfærd), Institut for Samfund og Globalisering 
ved Roskilde Universitetscenter og Center for forskning i Idræt, Sundhed 
og Civilsamfund ved Syddansk Universitet. Desuden har Center for Frivil-
ligt Socialt Arbejde varetaget en række formidlingsopgaver. Undersøgelsen 
blev finansieret af de daværende seks ministerier: Socialministeriet, Kultur-
ministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet.

Med denne undersøgelse får vi den hidtil største, samlede undersøgelse, 
baseret på spørgeskemaundersøgelse, om den frivillige sektors omfang, sam-
mensætning, karakteristika, kompleksitet, samfundsmæssige betydning, 
udvikling og potentialer (frivillighed.dk – Center for Frivilligt Socialt Arbej-
de), ligesom vi har fået et grundlag for at sammenligne dansk frivilligheds-
kultur med frivillighedskulturen i f.eks. Norge, Sverige, Holland, Tyskland 
og England. Undersøgelsen viser dels befolkningsdeltagelse i frivilligt arbej-
de, dels organiseringen af frivilligt arbejde, og endelig peger den på, hvilke 
samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydninger den frivillige 
sektor har. Resultaterne i forhold til befolkningsdeltagelse er offentliggjort i 
fire bøger: Frivilligt arbejde – Den frivillige indsats i Danmark (Koch-Nielsen 
m.fl. 2005), Den frivillige sektor i Danmark – omfang og betydning (Ibsen 
m.fl. 2006), Frivillighed og Nonprofit i Danmark – omfang, organisation, øko-
nomi og beskæftigelse (Boje og Ibsen 2006) og endelig Det frivillige Danmark 
(Ibsen m.fl. 2008a). Desuden er resultaterne præsenteret samlet i kort form i 
bogen Det frivillige Danmark – kort fortalt (Ibsen m.fl. 2008b) samt på www.
frivillighedsus.dk.

Efter ca. 8 år blev der gennemført en næsten identisk befolkningsunder-
søgelse, designet som et follow-up-studie med grundlæggende samme spør-
geskema som tidligere af hensyn til muligheder for at foretage sammenlig-
ninger mellem 2004 og 2012 og derigennem afdække eventuelle udviklings-
tendenser. Det har samtidig gjort det muligt at foretage sammenligninger 
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med andre lande i Hopkins-undersøgelsen. Der var desuden tale om næsten 
samme konsortium bestående af Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, 
Roskilde Universitet, SFI og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Indholds-
mæssigt set begrænser 2012-udgaven sig dog til kun at være en befolknings-
undersøgelse uden fokus på de økonomiske og organisatoriske aspekter ved 
den frivillige sektor. Også i dette tilfælde har SFI, Det nationale Forsknings-
center for Velfærd, offentliggjort resultaterne: www.sfi.dk, ligesom de også er 
blevet præsenteret på konferencer m.m.

Ud over disse to store, landsdækkende undersøgelser, der forsøger at give 
et samlet billede af den frivillige sektor, er der foretaget en række mindre 
undersøgelser, bl.a. en undersøgelse, som er foretaget af Center for Frivilligt 
Socialt Arbejde. Ifølge denne undersøgelse er 40% af den voksne befolkning 
frivillige. Dette svarer nogenlunde til det billede, der tegner sig fra de store, 
landsdækkende undersøgeler, når frivilligt arbejde også omfatter tidsaf-
grænsede opgaver. Noget af det mest bemærkelsesværdige ved undersøgel-
sen er imidlertid, at den kommer frem til, at en hel million danskere ville 
sige ja til at udføre frivilligt arbejde, hvis de blev spurgt personligt (http://
www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/
Frivilligrapporten).

Ud over disse undersøgelser af nyere dato er der også tidligere foretaget 
undersøgelser af frivilligt arbejde i Danmark, f.eks. da Socialforskningsin-
stituttet i 1993 kom frem til, at 28% af den danske befolkning fra 16 år og 
derover havde udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Trods for-
skelle i set-up i denne tidlige undersøgelse i sammenligning med de to lands-
dækkende af nyere dato tyder det dog på en stigning i antallet af frivillige.

Spørgsmålet om frivilligt arbejde er desuden indgået i flere landsdækkende 
værdiundersøgelser. Tilbage i 1990 svarede 26% således, at de havde udført 
frivilligt arbejde, mens det ca. 10 og 20 år senere i henholdsvis 1999 og 2008 
var steget til 37% af den voksne befolkning. Der er således flere landsdæk-
kende undersøgelser, som tyder på, at frivilligheden er vokset i 1990’erne, og 
at det tilsyneladende ligger nogenlunde stabilt i 2000’erne og vel at mærke på 
et niveau, der bekræfter billedet fra de to store, landsdækkende undersøgel-
ser, som vi vil koncentrere os om i det følgende.
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Tal om frivillighed fra 2004-undersøgelsen: Hvor 
mange gør det, og hvor meget tid bruger de på det?

Frivillighedsundersøgelsen fra 2003-2005 peger på, at 35% af den danske be-
folkning i 2004 havde udført frivilligt arbejde inden for det sidste år. Disse 
frivillige bruger i gennemsnit 17 timer om måneden på deres frivillige ar-
bejde. Disse gennemsnitlige 17 timer fordeler sig dog meget skævt, således at 
nogle kun bruger få timer om ugen, mens andre er så engagerede, at det nær-
mer sig et tidsforbrug, der svarer til en fuldtidsstilling. Denne sidste gruppe 
af frivillige er især at finde enten blandt de yngste frivillige eller blandt efter-
lønnere og pensionister.

Undersøgelsen viste desuden, at lidt flere mænd end kvinder er aktive i 
frivilligt arbejde – 38% af mændene mod 32% af kvinderne blandt under-
søgelsens deltagere. Forskellen er imidlertid størst, når det gælder fritids-
området: Det er navnlig inden for idrættens verden, at mænd er mere aktive 
som frivillige end kvinder. Det samme gør sig gældende inden for politik 
og boligområdet. Inden for det sociale område er kvinderne derimod mere 
aktive end mændene.

Det område, som uden sammenligning tiltrækker det største antal frivil-
lige, er som nævnt idrættens verden. Ikke mindre end 18% af befolkningen 
er aktive her. Og der er et langt spring til den statistiske anden- og tredje-
plads, som deles af bolig- og lokalsamfund samt social- og sundhedsområdet 
med hver 6% af befolkningen som frivillige. En typisk frivillig kan således 
være en træner af et fodboldhold, en spejderfører, et bestyrelsesmedlem eller 
en besøgsven. Før 2014-undersøgelsens resultater forelå, kunne tallene med 
megen ret have foranlediget til at forvente, at der var ændringer på vej, idet 
der i de yngste aldersgrupper var flere kvinder end mænd, der var aktive, og 
blandt dem, der ikke arbejdede frivilligt, var der flere kvinder end mænd, 
der gerne ville være frivillige, hvis nogen bad dem om det.

Det ligger i sagens natur, at det er vanskeligt at sige, om der er tale om 
ændringer i f.eks. omfanget af frivilligt arbejde i forhold til tidligere, da 
denne undersøgelse er den første af sin art i Danmark. Ud fra de tidligere, 
mindre undersøgelser at bedømme er antallet af frivillige dog steget over 
de seneste 10-15 år forud for den første, store undersøgelse. I begyndelsen 
af 1990’erne var det således kun ca. en fjerdedel af befolkningen, der lavede 



 15

Hvem er de frivillige?

frivilligt arbejde. Samtidig er der ikke mindre end en tredjedel af deltagerne 
i Frivillighedsundersøgelsen fra 2004, der svarer, at de gerne ville udføre fri-
villigt arbejde, selvom de ikke gjorde det på det adspurgte tidspunkt, hvilket 
kan tolkes som udtryk for en stigende interesse for frivillighed (Ibsen m.fl. 
2008b, 7-9).

Fortravlede børnefamilier eller ældre, der har god tid?

Umiddelbart ville det være nærliggende at forvente, at de frivillige primært 
findes blandt de mennesker, der har mest tid til rådighed, bl.a. efterlønnere 
og pensionister, der ikke længere er på arbejdsmarkedet. Kvantitativt er det 
imidlertid ikke tilfældet. Ud fra antallet at dømme er den typiske frivillige 
således ikke en efterlønner eller pensionist. Tværtimod er de ældre mindre 
aktive som frivillige end den resterende del af befolkningen. Og det er blandt 
de 30-49-årige børneforældre med fuldtidsarbejde, at den største andel af 
frivillige er at finde. Når vi sammenholder antal af frivillige med omfanget af 
deres engagement, kan vi sammenfattende sige: Der er mange midaldrende, 
som udfører frivilligt arbejde, men de gør det i mindre omfang end de helt 

Kilde: Ibsen m.fl. 2008b.
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unge såvel som de ældre, hvor der er længere mellem de frivillige, men de, 
der er engagerede, bruger til gengæld mere tid på det end dem, der befinder 
sig midt i livet (Ibsen m.fl. 2008b, 8-10).

41 pct. af de 30-49-årige danskere arbejder frivilligt, mens tallet for de over 65-årige 
er 23 pct. De unge mellem 16 og 29 år ligger tæt på gennemsnittet med en andel på 
32 pct. Der er altså ikke meget, der tyder på, at de unge er mindre indstillede på at 
udføre frivilligt arbejde end resten af befolkningen.

Inden for kultur- og fritidsområdet er der et flertal af de frivillige, som er 
mænd, midaldrende, lever i parforhold, har børn og en kort eller mellem-
lang uddannelse, ligesom mange af disse frivillige har boet i et lokalsamfund 
igennem en længere årrække. På social- og sundhedsområdet er der deri-
mod et flertal af kvinder med en kort eller ingen uddannelse, og hovedparten 
her er gået på efterløn eller nærmer sig pensionsalderen. Mange af disse bor 
alene, har ikke længere hjemmeboende børn og motivationen til at udføre 
frivilligt arbejde er ofte et politisk og/eller socialt engagement i forhold til 
mennesker i svære livssituationer (Ibsen m.fl. 2008b, 9). 

Kilde: Ibsen m.fl. 2008b.
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Folkekirken og frivillige

Hvordan ser det ud med folkekirkens frivillige? Alle Danmarks ca. 2170 
sogne involverer frivillige. Der findes ikke et eneste sogne i Danmark, der 
ikke som minimum har et menighedsråd, bestående af folkevalgte frivillige. 
Disse udgør i alt på landsplan ca. 13.000 valgte medlemmer (www.menig-
hedsraad.dk). Og man skal lede længe efter et sogn, der ikke har en eneste 
frivillig ud over menighedsrådet. Det være sig i forbindelse med åben kirke, 
arrangementer i sognet, opgaver i forbindelse med kirkelige handlinger, ad-
ministrative opgaver som arbejde med kirkeblad, hjemmeside eller lign. Det 
frivillige engagement kan have vidt forskelligt indhold og omfang.

Det ville være gavnligt for ledelsen af det frivillige arbejde i folkekirken at 
kende til de frivilliges vej ind i arbejdet, deres prioritering af opgavetyper, 
deres glæder og frustrationer ved det frivillige engagement, deres behov for 
ledelse m.m. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har derfor i sam-
arbejde med og finansieret af Aarhus Stiftsråd igangsat en undersøgelse af 
folkekirkens frivillige. Undersøgelsen søges gennemført i løbet af 2017 og 
2018 med indhentning af data om de frivilliges alder, køn, uddannelsesmæs-
sige baggrund, hvilke opgaver de varetager, om de er frivillige i andre sam-
menhænge end deres sognekirke, om grunde til at være frivillig, behov for 
kurser eller anden form for kvalificering eller lignende Formålet med un-
dersøgelsen er at afdække feltet og bibringe en viden, som menighedsråd, 
kirkeligt ansatte og kirkeledere kan anvende i drøftelser og udvikling af det 
frivillige arbejde. Det gælder i forhold til fx mere målrettede rekrutterings-
forsøg, end der er mulighed for i dag.
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Hvem stopper og hvem starter? 
Morten Frederiksen

Frivilligt arbejde og de frivillige, der udfører det, er traditionelt noget, vi 
taler om som en stor blok: de frivillige. Det kan der være god grund til, hvis 
man skal beskrive den frivillige sektor som sådan eller skal undersøge sam-
mensætningen af de frivillige i forhold til køn, alder eller social baggrund. 
Det er imidlertid en forfejlet tilgang, når vi gerne vil undersøge, hvad der får 
folk til at blive frivillige eller til at stoppe med at være frivillige. 

Når vi f.eks. studerer arbejdsmarkedet, er det helt nødvendigt at se på det 
komplekse sæt af faktorer, der spiller sammen i det, vi kalder for en karriere: 
uddannelsesforhold, civilstand, alder, geografi, jobmuligheder, konjunktu-
rer etc. Ikke mindst må vi også forvente, at en karriere indeholder perioder 
med arbejdsløshed, barsel og lignende. Ser vi på det frivillige arbejde med et 
lignende blik, er det klart, at frivillig er ikke noget, man bliver på én måde, 
én gang for alle. Den store flok af ikke-frivillige – som mange organisationer 
gerne vil invitere til at blive frivillige – består i betydeligt omfang af nogen, 
der tidligere har været frivillige og bliver det igen på et tidspunkt. Tilsva-
rende har mange af de nuværende frivillige været ude af frivilligt arbejde i 
en periode og vil sikkert også stoppe igen i en periode. For at forstå, hvad der 
skaber disse bevægelser, er vi nødt til at se på de mange komplekse faktorer, 
der påvirker den frivillige karriere.

Der er et sæt af faktorer, vi ved har betydning for den enkeltes karriere 
som frivillig. For det første har det betydning, hvilken livsfase man befinder 
sig i – såkaldte aldersforklaringer. Frivilligt arbejde er ikke noget, man kom-
mer på ud af den blå luft, men er forbundet med de problemer, man er opta-
get af, de ressourcer, man har, og især de institutioner, man er tilknyttet på et 
bestemt tidspunkt. Hvor man i dele af livet har megen tid, men få økonomi-
ske ressourcer, har man i andre dele begrænset tid og flere økonomiske res-
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sourcer. Uddannelse og kompetencemæssige ressourcer er også noget, man 
tilegner sig gennem livet, indtil ens kompetencer måske på et tidspunkt be-
gynder at blive forældede. Den institutionelle og sociale kontekst ændrer sig 
også fra man er barn, under uddannelse, stifter familie, til børnene forlader 
hjemmet og endelig til man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hver 
livsfase giver forskellige muligheder for at være frivillig ud fra tilknytnin-
gen til de forskellige civilsamfundssektorer: kultur og uddannelse, idræt og 
fritid, socialt arbejde, sundhed m.fl. Derfor ændrer det frivillige engagement 
sig ofte mellem livsfaser i både omfang og i type.

For det andet er opvækst og socialisering en væsentlig faktor. Alt efter om 
man f.eks. er vokset op i perioder med social ro og økonomisk fremgang eller 
det modsatte, vil man have forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt i li-
vet. Kulturelt er der også forskelle mellem perioder, f.eks. i hvordan forældre 
skal engagere sig i deres børns liv eller i omfanget af politisk mobilisering. 
Disse påvirkninger tager man med sig videre i livet som forståelses- og for-
tolkningsrammer for f.eks. valg af frivilligt engagement og frivillig karriere.

Endelig er der forskel på, om man er vokset op i en familie med tradition 
for frivilligt arbejde eller ej. Civilsamfundsengagement er i høj grad også en 
tradition eller vane, som man kan have med fra sin barndom, og de, der er 
vokset op med dén tradition, har en anden indstilling til frivilligt arbejde 
end de, der ikke er. 

Frivillighedspanelet

For at undersøge betydningen af disse faktorer for frivilligkarriere er der 
behov for data, der både måler udviklingen over tid og giver mulighed for at 
følge den enkeltes ‘karriere-valg’. Det er ikke tilstrækkeligt at se på udvik-
lingen i hele befolkningen over tid. Man må følge det enkelte individ over 
en tidsperiode og se, om og hvornår disse individer begynder eller stopper 
med at være frivillige. I denne artikel anvendes Frivillighedspanelet, som er 
en del af frivillighedsundersøgelserne i 2004 og 2012. Undersøgelsen er det 
eneste panelstudie af frivillighed i Danmark (Fridberg og Henriksen 2014). 
Frivillighedsundersøgelserne er gennemført som telefoninterview blandt et 
tilfældigt, repræsentativt udsnit af danskere mellem 16 og 85 år. Ud af stik-
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prøven i 2004 lykkedes det at geninterviewe 1.981 personer i 2012. For denne 
gruppe – panelet – har vi derfor viden om, hvorvidt de er stoppet eller startet 
som frivillige i perioden mellem 2004 og 2012. Vi har også oplysninger om 
en lang rækker forhold i deres liv og kan dermed se, om disse har forandret 
sig i mellemtiden. Det gælder f.eks. beskæftigelse, om de har fået børn eller 
er flyttet. Resultaterne af den samlede undersøgelse er offentliggjort af SFI 
(Fridberg og Henriksen 2014).

Alder og kohorte

Hvis vi skal skelne de faktorer, der er knyttet til opvækst, fra de faktorer, 
der er knyttet til livsfase, må vi sammenligne betydningen af hhv. alder og 
fødselskohorte for omfanget af frivilligt arbejde. Fødselskohorte er et udtryk 
for, hvilken tidsperiode man er født i, og dermed hvilke samfundsmæssige 
vilkår, man voksede op under. Alder beskriver, hvor man er i sit livsforløb, 
og dermed hvilke institutionelle vilkår, der gør sig gældende i ens liv på et 
specifikt tidspunkt. Ser vi på udviklingen i forhold til aldersgrupper og fød-
selskohorter, er der én ting, der især interesserer os: forandrer omfanget af 
frivillighed sig mellem fødselskohorter? Vi ved på forhånd, at der vil være 
forskelle mellem aldersgrupper – livsfaser – i forhold til, hvor meget frivilligt 
arbejde der udføres, fordi mennesker møder forskellige tilbud og muligheder 
for frivilligt arbejde i hver livsfase. Hvis der derimod sker en stigning eller et 
fald mellem fødselskohorter, betyder det, at én fødselskohorte er mere eller 
mindre aktiv som frivillig end den forrige inden for den samme livsfase. Det 
vil være udtryk for en egentlig forandring i villigheden til at engagere sig 
som frivillig. De to tabeller – 1a og 1b – viser de samme tal, men fordelt for-
skelligt. 1a viser, hvordan den enkelte fødselskohorte har ændret sit frivillige 
engagement mellem 2004 og 2012. Det er altså de samme individer, der er på 
hver række i både 2004 og 2012. Tabel 1b viser udviklingen i aldersgrupper 
mellem 2004 og 2012. Her er det den samme aldersgruppe og livsfase, der er 
på hver række, men det er forskellige individer, fordi hver enkelt fødselsko-
horte er ‘rykket’ én aldersgruppe op mellem 2004 og 2012. 
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Tabel 1a: Udviklingen i kohorternes deltagelse i frivilligt arbejde, i pct

2004 2012 Antal

1928-1931 23 34 35

1932-1939 46 43 157

1940-1947 34 36 239

1948-1955 45 37 339

1956-1963 48 38 334

1964-1971 45 45 365

1972-1979 42 50 288

1980-1987 32 36 209

i alt 42 41 1966
Kilde: Frederiksen og Møberg 2014

Tabel 1b: Udviklingen i aldersgruppernes deltagelse i frivilligt arbejde, i pct

2004 2012 Antal (2004) Antal (2012)

73-80 23 43 35 157

65-72 46 36 157 239

57-64 34 37 239 339

49-56 45 38 339 334

41-48 48 45 334 365

33-40 45 50 365 288

25-32 42 36 288 209

17-24 32 209
Kilde: Frederiksen og Møberg 2014

Ser vi på de enkelte fødselskohorter, er der som forventet sket en stigning i 
de yngres frivillige engagement og et fald i de ældres. Dette er en velkendt 
profil for frivilligt arbejde og hænger sammen med ressourcer, sociale net-
værksforbindelser og anledninger til frivilligt arbejde i forskellige livsfaser. 
Det viser, at en væsentlig del af ændringerne i fødselskohorternes frivillige 
engagement hænger sammen med, hvor de er i deres livsforløb, og ikke hvor-
dan de er socialiseret i opvæksten. Ser vi på de to kolonner for 2004 og 2012 
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i tabellen med aldersgrupper (tabel 1b), viser de forskellene mellem to fød-
selskohorter i samme aldersgruppe. Ser vi bort fra de ældste, som er en for 
lille gruppe til generalisering, er der sket fald i alle aldersgrupper bortset 
fra de 33- til 40-årige og de 57- til 64-årige, hvor engagementet er steget. 
Det samlede billede er, at der nok er forskelle mellem fødselskohorter, hvor 
nogen er mere engagerede end andre, men der er ikke en generel udviklings-
tendens i retning af, at yngre generationer skulle være mere eller mindre 
engagerede end de ældre. Der har i den politiske offentlighed hersket en del 
optimisme med hensyn til stigningen i frivilligt engagement og virkningen 
af forskellige politiske tiltag, der skulle styrke frivilligheden. Tallene her vi-
ser imidlertid, at det ikke har haft nogen væsentlig virkning. Omvendt har 
der i civilsamfundet hersket en forfaldshistorie om de yngre generationers 
manglende engagement. Men denne afvises også af undersøgelsen. 

Det andet generelle spørgsmål, der er interessant at belyse med paneldata, 
er, hvor stor udskiftningen egentlig er i den frivillige ‘arbejdsstyrke’. Det 
har f.eks. stor betydning for, hvordan frivillige organisationer og lignende 
skal tænke deres rekrutteringsstrategier. Alle tidligere tal viser kun, at en 
bestemt andel af befolkningen er engageret i frivilligt arbejde, men om det er 
de samme, der er frivillige, eller om en stor del af dem er udskiftet, er uvist.

Tabel 2: Udvikling i kohorternes deltagelse i frivillige arbejde, i pct 

Passiv Ophørte Nye Perma-
nent fri-

villig

Antal

1928-1931 60 6 17 17 35

1932-1939 40 17 14 29 157

1940-1947 52 12 14 22 239

1948-1955 45 19 10 26 339

1956-1963 42 20 10 28 334

1964-1971 37 18 18 27 365

1972-1979 38 13 20 29 288

1980-1987 49 15 19 17 209

Total 43 16 15 26 1966

Kilde: Frederiksen og Møberg 2014
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Tabel 2 viser inden for fødselskohorter, hvor mange procent der henholdsvis 
har været passive i hele perioden, været frivillige i 2004 og er ophørt med 
frivilligt arbejde, var passiv i 2012 og er begyndt at udføre frivilligt arbejde, 
eller har udført frivilligt arbejde i begge år. Tallene er bemærkelsesværdige. 
Hidtidige tal har vist, at den andel af befolkningen, der udfører frivilligt ar-
bejde, er relativt stabil. Disse tal viser imidlertid, at det kun er den samlede 
andel, der er stabil, fordi der reelt sker en meget stor udskiftning inden for 
den frivillige ‘arbejdsstyrke’. Det er i omegnen af 30% af hver fødselskohorte, 
der enten har bevæget sig ind i eller ud af frivilligt arbejde i perioden, hvilket 
er lidt flere end de, der har været stabilt frivillige i perioden. Tabellen viser 
os, at frivillig ikke er noget, man bliver én gang for alle, men noget, man er 
i perioder, og der er en høj grad af mobilitet mellem frivillighed og ikke-
frivillighed. Mobiliteten er i øvrigt lidt højere blandt de yngre end blandt 
de ældre. I forhold til de frivillige organisationer betyder det også, at det er 
forfejlet at fokusere på rekruttering af nye frivillige, for det lykkes faktisk i 
vidt omfang allerede. Fokus bør i stedet være på fastholdelse i frivillighed og 
på at afdække årsagerne til, at de frivillige stopper.

Børn

Når man får børn, bliver man ofte engageret i en række institutionelle arena-
er, hvor der er anledning til og behov for, at man engagerer sig frivilligt, især 
skole, fritidsaktiviteter og lignende. Med paneldata kan vi se på, hvordan det 
at have eller at få børn påvirker omfanget af frivillig aktivitet. I tabel 3 ser 
vi på bevægelsen ind i og ud af frivillighed opdelt efter, om man har børn i 
skolealderen, hvor børn for alvor begynder på fritidsaktiviteter og lignende.
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Tabel 3: Børn i skolealderen og deltagelse i frivilligt arbejde, i pct

Passiv Ophørte Nye Perma-
nent 

frivillig

Antal

ingen børn i skolealderen 47 16 14 24 1.227

kun børn i skolealderen i 
2004

40 21 11 28 257

børn i skolealderen i 2004 
og 2012

33 22 15 30 201

kun børn i skolealderen i 
2012

38 12 24 26 295

Total 43 16 15 25 1.980

Kilde: Frederiksen og Møberg 2014

Som det fremgår af tabellen, sker den største tilvækst i nye frivillige blandt 
dem, der har fået børn i skolealderen i perioden og dermed har fået kontakt 
for første gang med de institutioner, der knytter sig til børn i den alder. Det 
er faktisk også kun i den gruppe, at der sker en nettotilvækst af frivillige. For 
de andre grupper med børn, hvor de enten har haft børn i skolealderen i hele 
perioden, eller hvor børn er gået ud af skolen imellem 2004 og 2012, ser vi et 
fald i antallet af frivillige. Det resultat peger på, at det er i forbindelse med, 
at man møder disse institutioner første gang, at det frivillige engagement sti-
ger, men at det ikke stiger, fordi man har flere børn i institutioner, eller fordi 
børnene bliver ældre – tværtimod falder engagementet måske, når børnene 
bliver i stand til at klare sig selv i højere grad. Det er imidlertid værd at be-
mærk, at de begge har en højere andel af permanent frivillige sammenlignet 
med dem, der først i 2012 havde børn i skolealderen. Det kunne indikere, at 
selvom der er nogle forældre, der følger deres børn ind og ud af institutio-
nerne, er der også nogle, der bliver hængende som frivillige, efter børnene er 
blevet store. Ved nærmere analyser, som ikke er vist her, kan vi se, at det især 
er fædre, der bliver hængende som frivillige, hvor mødre i højere grad følger 
børnene ind i og ud af institutioner og fritidsaktiviteter (se Frederiksen og 
Møberg 2015).
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Tradition for frivilligt arbejde.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt også at tænke på frivilligt arbejde som 
en praksis og ikke bare et resultat af en livssituation. Derfor er det at være 
frivilligt aktiv også noget, der er knyttet til den enkeltes traditioner, socia-
lisering og erfaringer. Har man en forståelse for, hvad det vil sige at være 
frivillig, og en opfattelse af frivilligt arbejde som en naturlig del af livet? I 
surveyundersøgelsen i 2012 blev deltagerne også spurgt, om der var tradition 
for at udføre frivilligt arbejde i deres familie.

Tabel 7: Hvis du tænker tilbage på din opvækst, vil du så sige, at der har været 
tradtion i din familie for frivilligt arbejde?, i pct

Passiv Ophørte Nye Perma-
nent 

frivillig 

Antal

Ja, i høj grad 24 14 18 44 267

Ja, i nogen grad 36 17 16 32 361

Kun i mindre grad 42 17 15 26 289

Nej, slet ikke 51 17 14 19 1.051

Total 43 16 15 26 1.968

Kilde: Frederiksen og Møberg 2014

Tabellen viser, at der en betydelig forskel i antallet af passive og antallet af 
permanent frivillige afhængig af, hvor stærk traditionen var i deres opvækst. 
Til gengæld ser vi ikke de helt store forskelle i mobiliteten. Der er tilnær-
melsesvis lige mange, der stopper og starter som frivillige for alle fire grader 
af familietradition. Det ser derfor ud til, at familietradition hænger kraftigt 
sammen med, om man hører til civilsamfundets kernetropper eller står per-
manent uden for det frivillige arbejdsmarked, men at de almindelige bevæ-
gelser ind i og ud af frivillighed, som følger livsfaser og ressourcer, fungerer 
på samme måde og nogenlunde i samme omfang uafhængigt af tradition.
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Bevægelser i den frivilliges liv

Den væsentligste indsigt, som disse paneldata giver os i forhold til at forstå fri-
villigt engagement, er, at frivilligt engagement er en dynamisk og kontekstaf-
hængig størrelse. Folk starter og stopper som frivillige i løbet af deres liv – 
måske endda flere gange. Deres engagement kommer ikke ud af den tomme 
luft, men er viklet ind i alle de andre ting, der foregår i deres liv. Derfor er de 
frivilligt aktive i forskelligt omfang i forskellige faser af livet. Vi ved også fra 
andre analyser af disse data, at de er aktive i forskellige slags frivilligt arbejde i 
løbet af livet alt efter, hvad der passer ind i den enkelte livsfase (Frederiksen og 
Møberg 2015). En anden væsentlig indsigt er, at familietraditioner og dermed 
barndomserfaringer med frivilligt arbejde er væsentlige for, hvordan og hvor 
meget man er frivilligt aktiv i sit voksne liv. Det betyder formodentlig, at det er 
vigtigt, at den frivillige sektor er ‘børnevenlig’. De typer frivillige aktiviteter, 
der er svært forenelige med at have børn, eller hvor det er usynligt for børnene, 
at forældrene arbejder frivilligt, bidrager næppe til at opbygge erfaringer med 
frivilligt arbejde blandt de kommende generationer. Styrken af denne sam-
menhæng peger også på, at de ønsker, der er blandt politikere og de lønnede 
ledere i civilsamfundet om at styrke frivilligheden i Danmark, skal rettes en 
generation eller to frem i tiden. Den slags opbygges ikke fra år til år.
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Kirker og kommuner i 
samarbejde om fællesskab og 
velfærd
Mette Hjære og Helene Elisabeth Dam Jørgensen

“Jeg tror simpelthen, at barriererne ligger mellem ørerne”. Dette citat blev tit-
len på den rapport, der kom ud af en større undersøgelse om samarbejdet 
mellem sognekirker og kommuner – en titel, der på mange måder opsumme-
rer de muligheder og vanskeligheder, der ligger i ønsket og intentionerne om 
at skabe et større gensidigt kendskab og flere samarbejdsmuligheder mellem 
to vigtige lokale aktører på velfærdsområdet, nemlig sognekirkerne og kom-
munale institutioner og forvaltninger. 

Citatet stammer fra en af de kommunale medarbejdere, der bidrog til den 
undersøgelse, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde gennemførte i 2016 
på opdrag af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (Hjære og Jørgen-
sen 2017). Gennem surveys og interviews skulle undersøgelsen give os en 
større viden om det samarbejde og den ‘samskabelse’, der finder sted mellem 
sognekirker og kommuner, og især afdække, hvor mulighederne, men også 
knasterne lå. Omdrejningspunktet for undersøgelsen var det samarbejde, 
der udspillede sig inden for social- og sundhedsområdet, diakonien og det 
frivillige sociale arbejde. 

Hvad citatet mere indirekte afdækker, er, at det er i den personlige relation 
og i mødet mellem mennesker, at potentialerne for et samarbejde kan findes 
og udvikles. Politikker og strategier kan være nødvendige rammer, men som 
vores undersøgelse og praksis viser, er det i det lokale møde, at mulighederne 
for alvor opstår. 

Men hvorfor nu igangsætte et større undersøgelses- og udviklingsarbejde 
på et område og med en aktørkreds, der gennem tiderne har stået som stær-
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ke, selvstændige aktører, der har varetaget sociale opgaver mere eller mindre 
uafhængigt af hinanden? For at finde svaret må vi betragte den herskende 
samfundsdiskurs og det velfærdsparadigme, der gennem de seneste årtier 
har indfundet sig i hele den offentlige sektor, både på kommunalt og na-
tionalt plan: Skiftet fra en velfærdsstat, hvor det offentlige var den primære 
velfærdsleverandør, til velfærdssamfund, hvor velfærd er noget, vi skaber 
sammen på tværs af det offentlige, civilsamfundet og erhvervslivet. Aktuelt 
er der en optagethed af den velfærdsforståelse, der handler om samskabelse, 
relationel velfærd og social innovation gennem tværsektorielle partnerska-
ber – og der er talrige drøftelser af, hvordan relationer, fællesskaber og vel-
færd skal forme vores fælles fremtid (Hjære og Jørgensen 2017, 13).

Civilsamfundet, frivilligheden, det aktive medborgerskab mv. har med 
dette skifte fået en ny plads i (velfærds)historien – eller nærmere en genfun-
den plads. Gennem undersøgelser og praksis erfarer vi, at især kommuner 
indtænker civilsamfundet og foreningslivet som en naturlig samarbejds-
partner, der kan bidrage til at skabe velfærd for og med borgerne. Endvidere 
ser vi, at de frivillige aktører oplever at blive lyttet til og inddraget på nye 
måder.1 

Praksis vidner imidlertid også om, at når det drejer sig om folkekirkens 
diakonale frivillighed, dvs. det der finder sted inden for menighedsdiakonien 
(Iversen 2017), bliver den ikke i udgangspunktet medtænkt – i hvert fald ikke 
på det politiske og strategiske niveau, dvs. når der i ministerier, kommuner 
mv. bliver udarbejdet politikker og truffet ledelsesmæssige beslutninger. I 
dialogen om samskabelse, frivilliges vigtige relationelle arbejde og visio-
nerne om fremtidens velfærdssamfund nævnes folkekirken sjældent, og den 
rolle, de enkelte sognekirker spiller som vigtige lokale og sociale samlings-
punkter, overses. Fraværet er fx tydeligt i det tværministerielle Charter for 
samspil mellem den frivillige verden og det offentlige2 samt i rammesætnin-
gen af de kommunale såkaldte §18-midler, som uddeles til frivillige sociale 
foreninger (Lov om Social Service, §18). Det er dog vigtigt at bemærke, at 
de folkekirkebaserede organisationer (dvs. organisationsdiakonien, jf. Iver-
sen 2017) i høj grad medtænkes på linje med andre frivillige organisationer. 
På det operationelle niveau, dvs. ude i praksis, er menighedsdiakonien og 
frivilligheden imidlertid langt mere synlig. For eksempel viser vores erfarin-
ger fra undervisnings- og netværksaktiviteter, at når man lokalt drøfter rele-
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vante samarbejdspartnere samt hvilke ressourcer og potentialer, der findes i 
lokalsamfundet, nævnes kirken altid som en relevant aktør, et samlingssted 
og et vigtigt fællesskab (Hjære og Jørgensen 2017, 15). 

Den overordnede vision med undersøgelsen og det efterfølgende formid-
lingsarbejde var at forene kræfterne i civilsamfundet og det offentlige for at 
skabe bedre velfærd for den enkelte. Hertil var der brug for viden om, hvor-
dan sognekirkernes frivillige sociale arbejde, eller menighedsdiakonien, be-
tragtes som en aktuel eller potentiel samarbejdspartner set med kommunale 
øjne. 

Hvad viser undersøgelsen?

Undersøgelsen om kommuners samarbejde med sognekirker kredsede om 
fire hovedtemaer: 1) De kommunale strukturer og rammer for et samarbej-
de; 2) Det konkrete samarbejde; 3) Holdninger og forståelser; 4) Mekanismer 
der betinger et samarbejde. Nedenfor præsenterer vi de fire temaers vigtigste 
resultater.3

Det første, vi kan konstatere, er, at langt de fleste af de undersøgte kommu-
ner i dag har nogle strukturelle rammer bygget op omkring frivilligheden 
og civilsamfundet. Disse rammer kan være en indikator for, hvor engageret 
en kommune er på det frivillige område. Dette kan igen være en indikator 
for, hvor stort potentialet er for et samarbejde med folkekirkens frivillighed, 
eksisterende såvel som fremtidigt. Næsten alle kommuner har eksempelvis 
en politik eller strategi på civilsamfundsområdet, og størsteparten har et fri-
villigråd/samarbejdsforum og et frivilligcenter. 

Hvad de imidlertid knap så meget har, er en bevidsthed omkring, at struk-
turerne også kan indbefatte sognekirkens frivillige sociale arbejde. Godt 
hver tiende af de adspurgte kommuner svarer ‘i høj grad’ på spørgsmålet om, 
hvorvidt kirkens frivillige sociale arbejde er tænkt med ind i kommunens 
politikker og strukturer omkring civilsamfundet, frivilligheden mv. Samme 
tendens viser sig også i sognekirkerne. Her tænkes der heller ikke strategisk 
på at samarbejde med kommunen – og det er uanset, om der allerede eksi-
sterer et samarbejde eller ej. I interviewene blev sognekirkerne spurgt om 
netop de strategiske prioriteringer og strukturelle rammer for samarbejde, 
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og eksempelvis fortæller en præst, hvordan kirken kan klare sig selv og på 
sin vis ikke behøver at samarbejde med nogen – heller ikke kommunen: “… 
det kan lyde lidt arrogant, men det skal det egentlig ikke: Samarbejde er ikke 
nødvendigt for os, fordi vi er så ressourcestærk en kirke, at der faktisk er 
rigtig mange ting, som vi kan klare selv” (Hjære og Jørgensen 2017, 36). 

Samarbejdet anno 2016

Hvordan ser samarbejdet mellem kommuner og sognekirker da ud anno 
2016? Hvor udbredt er det, hvad samarbejder de om og hvordan? Tesen var, 
at samarbejdet sandsynligvis fandtes, men at det var usynligt og uafklaret. 
Først og fremmest kan vi af undersøgelsen se, at når det handler om at sam-
arbejde om forskellige sociale opgaver og målgrupper, svarer 67% af kom-
munerne, at de samarbejder med sognekirker, mens 16% aldrig har samar-
bejdet. De resterende svarer ‘ved ikke’. Hvorvidt samarbejdsandelen er høj 
eller lav, kan vi ikke komme med et klart svar på, da der ikke findes andre, 
direkte sammenlignelige analyser. Det er dog bemærkelsesværdigt, at i en 
undersøgelse af danske kommuners samarbejde med civilsamfundet angav 
28,5% af de adspurgte kommunale fag- og forvaltningschefer, at kommunen 
samarbejder med kirker/menighedsplejer (Ibsen og Espersen 2016, 36). Den 
betydelige forskel i andelen af samarbejdskommuner, der er mellem de to 
undersøgelser, forstærker billedet af den usikkerhed, der er omkring sam-
arbejdet mellem sognekirker og kommuner; findes det eller findes det ikke?

Ældre og ensomhed er de områder, som kommuner og sognekirker oftest 
samarbejder om. Et andet, dog knap så udbredt samarbejdsfelt er flygtninge- 
og integrationsområdet. Alle tre områder bliver også vurderet som sociale 
udfordringer, der kan afhjælpes i et samarbejde. At det netop er på ældre- og 
ensomhedsområdet, samarbejdet hyppigst finder sted, vidner om, at poten-
tialerne for et samarbejde er størst eller mest relevant på de områder, hvor 
det er de mellemmenneskelige kompetencer, der er i spil, og knap så aktuelt 
på de mere tunge socialfaglige områder. De mange samarbejdseksempler be-
kræfter dette: Café og væresteder for socialt udsatte borgere, demensgudstje-
nester, sommerlejre for børn, netværksfamilier, fællesspisninger, temadage 
om ensomhed. 
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Gennem vores undersøgelse erfarer vi dog også, at der er nogle mulig-
heder, der ikke bliver grebet, hvor eksempelvis kirken kunne have løst en 
given opgave, men hvor andre aktører kom dem ‘i forkøbet’. Blandt andet på 
integrationsområdet. Det kan der være flere forklaringer på: at relationerne 
allerede eksisterer mellem andre aktører, at kirken ikke var hurtigt nok ude 
med aktivitetstilbud, at kirken ikke har øje eller fokus på sociale udfordrin-
ger. Dette er naturligvis set med kommunale øjne. Selvom et nok lidt kynisk 
udtryk lyder, at ‘der er nød nok til alle’, ser vi (lokal)samfund, hvor udbuddet 
fra civilsamfundet er stort, og hvor der er flere identiske og ‘konkurrerende’ 
tilbud. Derfor er det måske ikke relevant for en sognekirke at bruge ressour-
cer dér, hvor mange andre har tilbud. Når vi har spurgt sognekirken om 
deres bud på det begrænsede samarbejde om frivillige sociale aktiviteter, har 
flere dog også peget på, at de ikke ser, at der er de store sociale problemer for 
kirken at løse. 

Mekanismer der betinger et samarbejde

Der er en lang række forhold og mekanismer, der betinger og fordrer et sam-
arbejde. Af samme grund har rapporten ikke et løsningskatalog, som en 
kommune eller kirke kan slå op i og se præcist, hvad man skal gøre. I stedet 
har vi udledt en række opmærksomhedspunkter, man kan fokusere på, når 
man som kommune og/eller sognekirke overvejer at etablere eller udvikle et 
samarbejde. Nogle af dem vil være svære at forandre og gøre noget ved, mens 
andre er nemmere at påvirke, men uanset deres foranderlighed og påvirke-
lighed er de alle med til at danne det mulighedsrum, som et samarbejde mel-
lem sognekirker og kommuner befinder sig i. Opmærksomhedspunkterne er 
ej heller udtømmende, men kort opsummeret handler de blandt andet om: 

Geografi: Kommunens og sognets placering i forhold til hinanden, natur-
geografiske forhold og den lokale infrastruktur. Hvilken rolle spiller geo-
grafien på samarbejdsklimaet mellem kommuner og sogne? Har det fx be-
tydning, at kommunalforvaltningen og sognekirken ligger tæt på hinanden? 
Demografi: Kommunens eller sognets demografiske sammensætning: alder, 
køn, etnicitet, uddannelsesniveau, socioøkonomiske forhold mv. Eksempel-
vis kan det i en kommune med mange ældre borgere være lettere at rekrut-
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tere frivillige til det kirkelige frivillige sociale arbejde. Lokalhistorie: Sognets 
eller kommunens lokalhistorie kan spille en central rolle for forståelsen af 
deres rolle i lokalsamfundet. Blandt andet religionens rolle (fx tilstedevæ-
relse af en stærk Indre Mission), historiske institutioner (fx højskoler, ud-
dannelsesinstitutioner), migration mv. Netværk og relationer: Selvom det i 
princippet er organisationerne, der samarbejder, er det i praksis personer; 
og de personlige relationer er dem, der skaber indhold, kontinuitet og ejer-
skab i samarbejdet (Hjære 2005). Derfor er en grundlæggende forudsætning 
for ethvert samarbejde, at der er gensidigt kendskab til de personer i sogne-
kirken og kommunen, som ønsker at samarbejde. Frivilligheds- og samar-
bejdsforståelser: Hvilket perspektiv på frivillighed arbejder sognekirken og 
kommunen ud fra? Kan der skabes gensidig forståelse for de frivilliges rolle i 
samarbejdet? Er samarbejde reelt set det bedste værktøj til at opnå de mål og 
visioner, man måtte have sat sig for?

Roller og syn

Vi menneskers syn på og opfattelse af hinanden påvirker naturligvis vores 
indstilling til at samarbejde. Når det handler om kirkeligt og kommunalt 
samarbejde, kan vi ikke komme uden om den ekstra dimension, som det 
religiøse skaber – at der findes fordomme og en bekymring for, at der bag 
en aktivitet ligger en forkyndende dagsorden. Velvidende, at det ville være 
personlige holdninger, der kom til udtryk, har vi spurgt et antal kommunale 
konsulenter om nogle mere værdimæssige forhold om sognekirken. 

De skulle forholde sig til følgende tre udsagn: 1) Sognekirken bør udføre 
socialt arbejde. 2) Sognekirken bør inddrage frivillige i det kirkelige sociale 
arbejde. 3) Sognekirken bør prædike og forkynde. Kommunernes svar var, 
måske ikke overraskende, at frivillighed og socialt arbejde bør spille en rolle 
i sognekirken, mens prædiken og forkyndelse er mindre vigtigt. Dette skal 
også ses i lyset af respondenternes vurdering af, hvordan sognekirkens opga-
ver bør vægtes på en skala mellem udelukkende forkyndelse og/eller udeluk-
kende social velfærd. Svarene var nogenlunde lige fordelt mellem forkyndelse 
og social velfærd. Dette peger på, at der ifølge de kommunale respondenter 
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er behov for et øget fokus på det sociale arbejde i sognekirken – men at der 
bør være en balance mellem de to typer af opgaver eller roller.

For at belyse de kommunale konsulenters perspektiv på sognekirkens pla-
cering i samfundsstrukturen blev de spurgt, hvor på en skala de mener, at 
sognekirkens frivillige sociale arbejde hører til. Stort set alle respondenter 
placerede sig i den del af skalaen, der gik fra ‘kun civilsamfund’ til ‘lige dele 
civilsamfund og offentlig’. Kun ganske få opfattede sognekirkens frivillige 
sociale arbejde som rendyrket ‘offentlig’. En del af besvarelsens tyngde mod 
‘civilsamfund’ frem for ‘offentlig’ skyldes formodentlig en generel forestil-
ling om, at frivillighed hører til i civilsamfundet, selvom sognekirkens so-
ciale arbejde (generelt set) kunne betragtes som et offentligt anliggende såvel 
som en opgave for civilsamfundet. I den forstand indeholder sognekirken jo 
begge dimensioner – en offentlige side, hvor den reguleres af en lovgivning, 
har ansatte præster, organister mv., og en civilsamfundsside med menig-
hedsrådet og andre frivilligt engagerede.

Baggrunden for kommunernes og sognekirkernes forestillinger om hin-
anden er ofte forbundet med lokalsamfundets historie og strukturelle ophav, 
som omtalt ovenfor. Men også den lokale kultur kan have en indflydelse. Fx 
om der er en fælles forståelse på alle niveauer i kommunerne om, at man 
samarbejder med og benytter sig af kirkens tilbud. Om den kristne traditi-
ons påvirkning fortæller her en af sognekirkens informanter:

Jeg kunne jo også nævne en følge af det kirkelige liv, der har 
været her, hvor Indre Mission har fyldt meget, det er at der 
også er dele af byen, som har haft sine fordomme omkring 
kirken og haft det svært med kirken. Blandt andet skolerne, 
så derfor har der nok i en årrække været sådan lidt en kirke-
forskrækkelse eller religionsforskrækkelse på skolerne (Hjære 
og Jørgensen 2017, 70).

I den konkrete case-kommune udtrykte kommunens repræsentant omvendt 
en mere positiv udlægning af den kristne tradition i byen: at der også er et 
stærkt netværk på kryds og tværs, som er med til at binde tingene sammen. 
Det er således ikke altid, de forudfattede meninger kommer til udtryk i ne-
gativ form, selvom det ofte er tilfældet. Og nogle gange ophører kirkefor-
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skrækkelsen i takt med, at nye generationer er kommet til kirken såvel som 
til resten af lokalsamfundet.

Erfaringer og undersøgelser fra samarbejdspraksisser viser næsten altid, at 
meget er personbåret – det gælder også fordomme. Det er de kommunale re-
spondenter selv opmærksomme på, og mange nævner netop fordomme som 
en af udfordringerne i samarbejdet med sognekirker. Uvidenhed og ukend-
skab er ofte kilden til fordomme, og dette bliver ligeledes nævnt som en udfor-
dring. I dagligdagen oplever de kommunale konsulenter dog ikke modstand 
eller modvilje mod sognekirkens sociale arbejde hverken fra forvaltnings-
kolleger, kommunalpolitikere eller medarbejdere på de sociale institutioner. 
Faktisk er mange yderst tilfredse med samarbejdet og den merværdi, som 
sognekirkerne kan tilføre. Som en af de kommunale informanter beskriver:

Der kan være rigtig god synergi i at tænke kirkerne ind som 
en ressource fx i forhold til etablering og udbredelse af lokale 
frivillige sociale indsatser. Kirkerne kan have ressourcer i 
form af frivillige, der har lyst til at engagere sig bredere og 
i flere sammenhænge, knowhow, der baserer sig på deres er-
faring med relationer, aktiviteter og frivilligt engagement. 
Herudover har de ofte en stor kontaktflade og således adgang 
både til målgrupper på det frivillige sociale område og til po-
tentielt frivillige (Hjære og Jørgensen 2017, 54). 

Hvad ved vi – og hvordan kommer vi videre?

I skrivende stund er vi ved at tage undersøgelsens erfaringer med på dialog-
møder mellem sognekirker og kommuner – ikke kun for at formidle, hvad 
vi nu ved om det eksisterende samarbejde, men også for at skabe rammer for 
og facilitere et nyt fremtidigt samarbejde. Interessen er stor, og vi har oplevet 
en engageret og nysgerrig deltagerkreds af kommunale medarbejdere, sog-
nepræster, provster, menighedsrådsmedlemmer og andre frivillige engageret 
i det lokale, sociale arbejde. Gennem undersøgelsen og dialogmøderne samt 
vores generelle viden og erfaring om samarbejdet mellem det offentlige og 
civilsamfundet er vi blevet bestyrket i vores opfattelse af hvad der er de helt 
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grundlæggende betingelser bag et samarbejde. Udtrykt gennem akronymet 
ARM handler samarbejdet basalt set om Anledninger, Relationer og Mødet. 

Et samarbejde opstår ikke ud af det blå, blot fordi der en positiv diskurs 
herom i samfundet. Der skal være en anledning, et behov, et ønske eller et 
eksisterende mulighedsrum til at bane vejen. Ofte vil man i kommunerne se, 
at et samarbejde med civilsamfundsaktører tager afsæt i en økonomisk rela-
tion, fx når der tildeles midler eller andre ressourcer. Det kan være den an-
ledning, der skal til for at udvikle et samarbejde. En anledning kan også være 
det enkle, at man har et fælles mål om at skabe et trygt lokalsamfund. Vores 
undersøgelse af samarbejde mellem sognekirker og kommuner om frivilligt 
socialt arbejde har tydeliggjort, hvor lidt kendskab de to parter generelt har 
til hinandens arbejde. Det er også blevet tydeligt, at samarbejde oftest lyk-
kes i sammenhænge, hvor der netop er et kendskab og en relation mellem 
personer på relevante poster i henholdsvis kommunen og sognekirken. Det 
er oftest relationerne, der åbner samarbejdsdøren, det er relationerne, der 
holder samarbejdet vitalt – men det kan også være relationerne, der lukker 
samarbejdsdøren igen. Mange gange fordi nogle får andet arbejde eller stop-
per som frivillig. Mødet er en enestående mulighed for at skabe en relation, 
hvis den ikke er der i forvejen. Deltagere kan være de faglige medarbejdere 
i de enkelte forvaltninger eller på institutionerne, præster, kirke- og kultur-
medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer eller andre. Mødeformen kan 
være alt fra et mindre møde med få deltagere til et større arrangement med 
mange deltagere. Og initiativtageren kan være kommunen eller kirken – el-
ler allerbedst: kommunen og kirken i fællesskab.

Samarbejdet udvikles ikke nødvendigvis bedst gennem overordnede vi-
sioner, politikker og strategier. Vores erfaring er, at samarbejdet virker, når 
medarbejderne og de ansatte og/eller frivillige fra kirker og kommuner mø-
des, får sat ansigt på hinanden og taler om, hvordan de i deres daglige prak-
sis kan supplere hinanden. Samarbejdet bliver da en berigelse for kommunen 
og for sognekirken til gavn for fællesskabet og borgernes velfærd.
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Noter

1  Se fx Ibsen og Hygum 2016 samt Center for Frivilligt Socialt Arbejde 2015. 
Praksiserfaringerne stammer blandt andet fra Center for frivilligt socialt sr-
bejdes netværk for kommunale konsulenter.

2  ‘Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige’ blev 
oprindeligt udarbejdet i 2001, men blev revitaliseret i 2013. Initiativtagere 
var følgende ministerier: Social-, Børne og Integrationsministeriet, Kultur-
ministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed 
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og Forebyggelse. Kirkeministeriet var inviteret med i processen, men valgte 
ikke at deltage. Se frivilligcharter.dk 

3  Undersøgelsen bygger dels på et online-spørgeskema til ansatte i landets 
kommuner, som arbejder med frivillighed på det sociale og sundhedsmæs-
sige område (i alt deltog 61 ud af landets 98 kommuner), dels på personin-
terviews med nøglepersoner fra seks udvalgte case-kommuner. Der blev i alt 
gennemført 12 interviews med informanter fra både kommuner og sogne-
kirker. 

Mette Hjære og Helene Elisabeth Dam Jørgensen, Center for Frivilligt Socialt 
Arbejde.
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Fra frivillighed til delagtighed
Eskil S. Dickmeiss

Vi ere, vi bleve, vi røres, vi leve i Kristus, 
Guds levende Søn.  

(N.F.S. Grundtvig, DDS 397) 

Folkekirken har ikke brug for flere praktiske grise. Folkekirken har brug for 
levende menigheder med engagerede frivillige, der tager del i kirkens liv som 
resurser og medspillere. Det er ikke for sjov, men gælder kirkens identitet og 
grundlag. Tro er delagtighed i Gud. Udfordringen er at give krop til denne gå-
defulde delagtighed. Artiklen udfolder en deltagtighedens teologi og nogle af 
de praktiske konsekvenser, den kunne få på gudstjenesten og i sognegården. 

Jagten på de frivillige er sat ind. Ikke bare i forenings-Danmark, som altid 
er blevet båret af frivillige kræfter, men nu også i det politiske. Især kom-
munerne arbejder målrettet på at mobilisere flere frivillige. Der er mangel på 
varme hænder. Velfærdsstaten er en dyr dame at danse med. 

Undersøgelser viser, at cirka hver tredje dansker er involveret i frivilligt 
arbejde (se Center for Frivilligt Socialt Arbejde, www.frivillighed.dk). Tallet 
har de sidste 10 år været nogenlunde stabilt, dog med en svag tilbagegang 
i antallet af timer, der lægges i frivilligt arbejde. Den væsentligste motiva-
tionsfaktor er lysten til at gøre en forskel. 

Kan man så være med til at gøre en forskel som frivillig i folkekirken? 
Mange steder sukker menighedsråd og præster efter flere frivillige kræfter. 
Men vil vi egentlig de frivillige? Har vi brug for andet og mere end nogen til 
at lave kaffe og bage boller? At overlade opgaver til frivillige indebærer, at an-
satte og evt. menighedsråd må give afkald på magt. Den professionelle træ-
der et skridt tilbage for at give plads. Ledelsesrollen bliver snarere at moti-
vere, uddelegere, lytte og facilitere end at dirigere og bestemme. Frivillighed 
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indebærer medindflydelse og dialog. Er vi parat til at give medindflydelse, 
når det gælder gudstjenester og de kirkelige arrangementer? Er vi parat til 
at tage dialogen?

Det lutherske embedssyn (præsten er taget af menighedens midte) og tan-
ken om det almindelige præstedømme burde give mod til et ja. Men i praksis 
er svaret mange steder nok mere et nej. Gudstjenesten kører på skinner uden 
frivillige kræfter. Bemandingen er god. Mange steder ses frivillige som no-
gen, der mest af alt er i vejen. De forstyrrer andagten og de ansatte. Præsten 
og den kirkelige betjening klarer nemt (og helst?) det hele selv. 

Gudstjenester ex opere operato?

En central del af Luthers opgør med sin tids katolske teologi handlede om 
forståelsen af præsteembedet og sakramenterne. Et sakramente måtte ifølge 
Luther kunne begrundes ud fra Bibelen og være indstiftet af Jesus selv. Det 
gjaldt kun to sakramenter, nemlig dåb og nadver. Han måtte derfor pro-
testere mod kirkens officielle lære, som opregnede syv sakramenter (dåb, 
konfirmation, vielse, skriftemål, nadver, ordination, den sidste olie). Det er 
afgørende for opfattelsen af præsten og gudstjenesten, at Luther ikke anser 
ordinationen for at være et sakramente. En præst har nok en særlig opgave 
i menigheden, men ikke en anden status end andre kristne. Som luthersk 
præst henter man ikke sin legitimitet i et særligt sakramente (ordinationen), 
men i at være kaldet af menigheden. Dåben er udgangspunktet for enhver 
kristen til at leve et liv i kald og stand. Det gælder også præsten. På den måde 
forankrer Luther præsteembedet i menigheden og i dåben. 

I forhold til sakramenterne afviste Luther også den tanke, at et sakra-
mente skulle virke ex opere operato, altså i kraft af selve den af præsten ud-
førte handling. Sakramentet skulle, understregede han, modtages i tro. Her 
mindede han om en fundamental relationel dimension i kristendommens 
ritualer og trosliv. Han havde en dobbelt front. Mod Romerkirken måtte han 
vriste det enkelte menneskes forhold til Gud fri af kirkens klerikale jerngreb. 
Mod sværmerne måtte han afvise inderliggørelsen af troen med en fasthol-
delse af Ordet, sakramenternes ydre tegn (vand, brød og vin) og fællesskabet 
i menigheden (salmesang). 
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Der ligger nogle basale lutherske indsigter her, som har praktisk-teologi-
ske konsekvenser. Kristendommen er relationel i sit væsen. Gudstjenesten 
virker ikke ex opere operato. Det er ikke gjort med en god prædiken (hvad 
det så end er) og en fejlfri indsats fra præstens og kirkebetjeningens side. 
Menigheden som forsamlingen af troende er afgørende. Ikke som publikum, 
ikke som passive tilhørere, men som aktive medskabere. Det er menigheden, 
der opfører gudstjenesten. Som taget ud af menighedens midte har præsten 
naturligvis en central rolle her. Men det er ud af menighedens fællesskab, 
den lutherske gudstjeneste bliver til. Gudstjenesten er menighedens. Nadve-
ren og salmesangen er de stærkeste kendetegn for dette ejerskab. 

Ser man det, hvis man stikker hovedet ind i en traditionel, folkekirkelig 
højmesse? Det tror jeg ikke. Hvis man ikke lige kender sin Luther eller sin 
Grundtvig, vil man muligvis/let tænke: Gudstjenesten, jamen, det må da 
være noget, præsten tager sig af! Det er præsten, der er på fra ende til anden. 
Og salmesangen har vi fået folk til, den kun i begrænset omfang for almin-
delige mennesker. 

Kan det tænkes, at folk, som de er flest, har noteret sig, at det faktisk ikke 
er nødvendigt, at de kommer? Maskineriet kører jo upåklageligt uden dem. 
Ex opere operato.

Den hellige, almindelige amatørisme

Folkekirken har brug for flere frivillige. Ikke til at løse praktiske opgaver 
som kaffebrygning og kagebagning, selvom det er en hjælp. Vi har brug for 
frivillige for at sikre, at ejerskabet til sognekirken og gudstjenesten ligger i 
menigheden. Som lutheranere skal vi ikke ønske os en præstekirke. Tværti-
mod vil en øget klerikalisering og professionalisering af gudstjenesten være 
en trussel mod folkekirken. “Mod klerikalismen bekender kristne: Vi tror på 
Helligånden. Alle kristne er oplært af Helligånden. Alle kan gennem dialog 
sammen finde sandheden, lede kirken, forme verden.” (Theißen , 152)

Der er en hårfin balance her. Der er brug for ledelse og en vis orden på 
tingene. Her er præster betroet en særlig opgave. Der er brug for kvalitet og 
faglighed (teologisk, kirkemusikalsk osv.). Men for mange og for selvkørende 
præster og ansatte kan komme til at tage brødet ud af munden på menighe-
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den. Folkekirken bliver et departement under staten og ikke et givende og 
forpligtende fællesskab af levende stene. Folkekirken dør uden amatørisme. 
Amatøren er den lidenskabeligt engagerede, der lægger gode kræfter i noget 
uden at være uddannet til det. 

Ud fra tanken om medborgerskab argumenterer Erling Andersen og Mo-
gens Lindhardt efter min mening overbevisende for, at folkekirken bør give 
mere medindflydelse til sine medlemmer:

borgeren har krav på undervisning, oplysning og vejledning, 
men sandelig også på selv at være med til at definere og forme 
indholdet inden for det normative grundlag. Medborgeren 
bliver dermed selv bærer af og part i det, han inddrages i (An-
dersen og Lindhardt, s. 123).1

Tanken om medborgerskab er relevant at tage med ind i en folkekirkelig 
sammenhæng og i en diskussion af frivillige. Vi har godt af at spørge hinan-
den, hvordan vi giver menighedsråd og medlemmer bedre mulighed for at 
involvere sig. Hvordan sikrer vi, at menighedsråd og medlemmer får mere 
medindflydelse på deres sognekirkes liv og vækst? Ud fra min egen erfaring 
fra menighedsrådsarbejde bliver alt det, der handler om, hvordan vi gerne 
vil holde gudstjenester og være kirke sammen, let mast ud af dagsordenen 
til fordel for “mursten” (byggesager, budgetter osv.). Mursten skal der også 
være nogen til at tage sig af. Men det er næppe mursten, der motiverer alle 
til at involvere sig. 

Tanken om medborgerskab handler også om demokratisk legitimitet. Fol-
kekirken døjer med et demokratisk underskud. Medlemmernes engagement 
ved valg til menighedsråd er typisk så begrænset, at det enkelte menigheds-
råds repræsentation i forhold til sognet bliver svag. Det bør afføde nogle re-
fleksioner i menighedsrådet: Hvor godt repræsenterer vi sognet i dets hel-
hed? Er der nogen stemmer, vi mangler? Hvis ja, hvordan kan vi så inddrage 
dem i arbejdet? Generelt vil det nok være godt, om menighedsråd bliver mere 
bevidste om de stemmer i sognet, der ikke sidder med ved bordet. Så kan 
man kompensere for hullerne i repræsentationen ved at inddrage bestemte 
frivillige i styregrupper og ad hoc udvalg. På den måde kan man vinde en 
bredere repræsentation af mangfoldigheden i sognet. Derved bliver frivillige 
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ikke kun nogen, der giver en hjælpende hånd, men ses og anerkendes som 
medspillere og stemmer i den demokratiske beslutningsproces.2

Tro er delagtighed

Jagten på de frivillige er sat ind og konkurrencen om dem er stor. Måske er 
der også nogen i folkekirken, der primært ser frivillige som en ekstra ar-
bejdskraft, der er gratis. Måske ser de nogle besparelser her. Eller en mulig-
hed for at kunne sætte en masse aktiviteter i gang, hvis bare man havde flere 
hænder. Jeg vil gerne argumentere for noget andet. For folkekirken handler 
inddragelsen af frivillige om delagtighed. 

Frivillighed er teologisk set delagtighed. Nødvendigheden af inddragelse 
af frivillige vokser frem indefra, fra kirkens egen selvforståelse og identitet. 
For kristendom handler først og sidst om delagtighed, om at være en del af 
noget, der er større end en selv. “Christianity is originally – and essentially – 
a mystery of participation.” (Barnhart, s. 265)

Bevægelsen starter hos Gud. Gennem sin Søn har den himmelske Fader 
bøjet sig ned til det jordiske og er gået ind i det menneskelige. Og Ordet blev 
kød og tog bolig iblandt os (Joh 1,14. Jf. også 2 Pet 1,4). For den tidlige kirkes 
teologer blev Gud menneske for at mennesket kunne blive guddommeligt (fx 
Irenæus og Athanasius). Nutidige teologer som Gerd Theißen eller Fredrik 
Modéus formulerer inkarnationens mysterium med en anden accent: Gud 
blev menneske for at vi kan blive menneskelige.3 I begge tilfælde drejer det 
sig om at blive en del af Guds væren og historie. Tro er delagtighed (partici-
pation) i Gud. 

Johannes og Paulus bruger forbløffende stærke, fysiske billeder, når de skal 
beskrive inkarnationens betydning og troen som delagtighed. Den troende 
inkorporeres i Kristi krop. “For i ham [Kristus] bor hele guddomsfylden i 
kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet 
fyldt med den.” (Kol 2,9) Paulus kredser om den troendes nye identitet som 
en del af Kristus. “Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” (Gal 
2,20) 
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Praktiske konsekvenser

Gud giver mennesket del i sig selv. Ved dåben får mennesket del i Hellig-
ånden og tages med ind i kærlighedens kredsløb. Ved nadveren går den op-
standne i blodet på den troende, så han eller hun får del i hans sejr over synd, 
død og djævel. Kristendommen handler om delagtighed. Netop delagtighed 
er et nøgleord i den reform af gudstjenesten og menigheden, som den sven-
ske præst Fredrik Modéus har været med til at lave i Helgeand kirke i Lund. 
Med bogen Mod til at være kirke fra 2005 har han skrevet om refleksionerne 
bag arbejdet. 

Udgangspunktet i Helgeand kirke var en hendøende menighed i et større 
forstadssogn og en erfaring af, at lige meget hvad præsten fandt på af arran-
gementer og særgudstjenester, gjorde det ingen forskel på søndagsmenighe-
den. Modéus løb sur i spekulationerne over, hvad der mon kunne få folk til 
at gå i kirke om søndagen. Han indså også, at det var et forkert sted at starte. 
Udgangspunktet for arbejde og reform af gudstjenesten måtte være den me-
nighed, der rent faktisk kom. Menigheden måtte delagtiggøres. 

I Helgeand kirke er præsten ikke givet al magt i kirken og på prædike-
stolen, men gudstjenesten er menighedens. Det er det at fejre gudstjeneste 
sammen, der konstituerer en menighed. Ikke præsten og de ansatte, ikke 
menighedsrådet, men den gudstjenestefejrende menighed er den egentlige 
ejer af gudstjenesten. Dette ejerskab bør ifølge Modéus kunne mærkes på 
den måde, gudstjenesten afholdes på. I Helgeand følger man det princip, at 
i stedet for, at nogle få gør meget, er der mange, der gør lidt. Det skaber en 
repræsentativ delagtighed. Når forskellige træder frem og bærer gudstjene-
sten, får menigheden en bredere repræsentation. Børnene på kirkebænken 
kan genkende sig selv i det barn, der fremsiger bønnen for verdens børn. De 
gamle kan genkende sig i den ældre herre, der hjælper ved altergangen osv. 
Det er et meget enkelt greb, hvormed menighedens ejerskab af gudstjenesten 
tydeliggøres.4 

Delagtighed giver ejerskab til den gudstjenestefejrende menighed og myn-
diggør menigheden som bærer af gudstjenesten. Som menighed samles vi til 
gudstjeneste i et ligeværdigt fællesskab, hvor ingen står over andre. Jeg for-
står Modéus’ arbejde med menigheden i Helgeand som en understregning 
og praktisk udfoldelse af tanken om det myndige lægfolk. Det ligger fint i 



 45

Fra frivillighed til delagtighed

tråd med god luthersk teologi om dåben. Dåben bør ses som en ordination 
til det almene præstedømme. Den døbte har ikke brug for en melleminstans 
imellem sig og den treenige Gud. For han eller hun er allerede myndiggjort 
af Gud som hans barn og udrustet til selv at gå ud i alverden og være med til 
at gøre disciple (Matt 28). 

For mig har Fredrik Modéus’ liturgiske teologi og arbejde med menig-
hedsopbygning været en inspiration. Det er langtfra alle de praktiske impli-
kationer, der kan overføres direkte til en dansk, folkekirkelig sammenhæng. 
Men jeg vil nævne tre tiltag, som har været spændende for mig at arbejde 
med. Der er ingen af dem, der er direkte kopieret fra Modéus. Der er heller 
ingen af dem, der er særlig originale. Men hver for sig kan de bidrage til at 
konkretisere, hvordan frivillighed og delagtighed kan se ud i en dansk, fol-
kekirkelig sammenhæng. 

a. Udlicitering af forældrebøn og de bibelske læsninger ved dåben
En meget enkel måde at gøre liturgien mere participatorisk på er at inddrage 
dåbsfølget i forbindelse med dåb. Dåben af den nyfødte er en vigtig begiven-
hed for forældrene og deres familie og vennekreds, som ikke alene inviteres 
med i kirken, men også bagefter til spisning. Ikke sjældent oplever man som 
præst, at forældrene har inviteret 70-80 gæster med i kirken. Der er mange 
positive forventninger knyttet til dagen, og selve dåben i kirken er bestemt 
ikke noget, man springer let hen over. Det er meget mere end en anledning 
til at samles. Uanset at forældre kan være mere eller mindre artikulerede 
omkring det, er dåben en central, religiøs markering, som har med tradition, 
glæde og tro at gøre.  

Forældrene tager som oftest positivt imod et tilbud om at blive inddraget, 
og det sker allerede i vidt omfang mange steder. Hvis der er større søskende, 
spørger mor eller far ofte af sig selv, om storebror eller storesøster kan få lov 
til at tørre den lilles hoved efter overøsningen med vand. Forældrene har for 
det meste en mening om, hvilke salmer der skal synges i forbindelse med 
dåben. Fædre vil ofte gerne hælde vand op i døbefonten, når de får tilbuddet. 

Delagtiggørelsen kan gives en dimension mere. Jeg har gode erfaringer 
med at udlicitere forældrebønnen og de bibelske læsninger til dåbsbarnets 
forældre eller én i deres følge. Forældrebønnen er fra sognepræst og salme-
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digter Holger Lissners (Lissner2009, 168f.). Her har Holger Lissner givet sit 
bud på en alternativ dåbskollekt:

Lad os bede: 
Herre, vor Gud, himmelske Far!
Vi takker dig for vores barn [fornavnet bruges],   
for det under, du har lagt i vore hænder, 
og den tillid, du har vist os.
Tak for, at han/hun kom godt igennem fødslen, 
og at du lod glæden fødes af smerten.
Vi ved ikke, hvad livet vil rumme for ham/hende [fornavnet 
bruges],
og derfor beder vi dig: 
Tag ham/hende ind i din nærhed, 
og lad ham/hende ikke møde mere ondt, end han/hun kan 
bære.
Giv ham/hende din Helligånd og velsignelse i dåben, 
så han/hun altid må høre dig til, 
kende din styrke 
og få hjælp til at leve i sandhed og kærlighed 
alle sine dage.
Amen

Jeg har (med nogle få omskrivninger) brugt Holger Lissners forældrebøn. 
Den er blevet omdelt og gennemgået til dåbssamtalen, hvorefter jeg har til-
budt forældrene, at de selv eller én fra deres følge kunne fremsige den i for-
bindelse med dåben af deres barn. De tager positivt imod tilbuddet. Det er 
ikke altid, forældrene selv har lyst til at træde frem. Meget ofte er der så en 
fadder eller en bedsteforælder, der gerne vil. 

Med forældrebønnen får forældrene eller én fra deres følge lov til selv at 
tage de store ord i munden. Dåbsritualet bliver mere personligt, og involve-
ringen giver et stærkt ejerskab omkring det, der sker. Når det er mor eller 
far, der træder frem og beder for deres barn, får bønnen en forankring i det 
personlige. Der lyttes intenst. Koncentration omkring dåben er stor. 
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Ved dåbssamtalen får forældrene også et tilbud om at tage de to læsninger 
fra Markus og Mattæus. I forbindelse med flere dåb kan opgaverne fordeles, 
så hver dåbsfamilie får noget at bidrage med. 

Responsen har været meget positiv. Forældrene vil gerne inddrages. Det 
er som nævnt langtfra alle, der selv har mod på at træde frem med forældre-
bønnen eller en læsning, men så finder de en fadder eller en bedsteforælder, 
der gerne vil. Bare det at man som præst giver dem tilbuddet signalerer, at 
vi er fælles om dåben. Det har noget at gøre med at blive set og noget med at 
vokse lidt, fordi man bliver betroet en opgave. Der ligger også en dimension 
af dåbsoplæring i uddelegeringen. Den demonstrerer, at man ikke behøver at 
være præst for at kunne bede for sit barn eller læse fra biblen.5 

Som en sideeffekt er inddragelse af dåbsfølget også med til at binde menig-
heden sammen. Ved dåb kan man ikke sjældent opleve, at menigheden truer 
med at knække over i to: den faste menighed og den lejlighedsvise. Inddra-
gelse af dåbsfølget medvirker til at kitte de to grupper sammen. Dåbsfølget 
bliver simpelt hen en del af den gudstjenestefejrende menighed, når en eller 
to træder frem i korbuen. 

Som et andet bidrag til at binde menigheden sammen i forbindelse med 
dåb skal det nye initiativ med dåbsklude nævnes, se http://daabskluden.dk/. 
Det er min fornemmelse, at nørkleklubberne nogle steder godt kunne træn-
ge til en mission. Altså et formål, der rækker ud over fællesskabet og hyggen 
omkring nørklearbejdet. Den kan man give dem med dåbskluden. Hos os 
i Stenløse-Veksø pastorat har nørkledamerne grebet initiativet og strikker 
dåbsklude til alle dåbsbørn som en lille gave fra menigheden. Det er en fin 
gestus, der konkretiserer det med, at den døbte bliver en del af den kristne 
menighed. 

b. Prædikenværksted
Hvis man ser gudstjenesten søndag formiddag som centrum i menighedens 
liv, kan man finde en stærk forbundsfælle i Frederik Modéus. Han argumen-
terer for, at menighedsudvikling primært må dreje sig om gudstjenesteud-
vikling. En kristen er én, der går i kirke (communio sanctorum som fælles-
skab om sakramenterne og evangeliet). Han eller hun kommer måske også 
til et arrangement i sognehuset i ugens løb, men det er sekundært i forhold 
til troens liv. Her er gudstjenesten det centrale. 
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Menighedsudvikling staves gudstjenesteudvikling, siger Modéus (Modé-
us, s. 59-64, 75f og 172 ). Det er for mig at se en god reminder i en tid, hvor 
man som præst nemt væltes omkuld og mister orienteringen på grund af 
stærke forventninger om at levere events og “kassesucceser” med mange del-
tagere. Det er en smal sag at lave arrangementer, som folk kommer til, især 
hvis der er penge på budgettet til at invitere en eller anden kendt person. Men 
skaber det en menighed? Min oplevelse er, at vandringen fra arrangementer 
i sognehuset og videre til gudstjenesten i kirken søndag formiddag er meget 
sporadisk. Man begynder sjældent at gå i kirke, fordi man har deltaget i en 
studiekreds om Karen Blixen eller været til et hyggeligt møde i seniorklub-
ben. 

Hvis menigheden er tæt på at være ikke-eksisterende, hvilket var tilfældet 
i Helgeand, må man ifølge Modéus starte med at arbejde med gudstjenesten. 
Når folk i sognet ikke kommer, kunne det jo være, fordi de allerede havde 
været der! Så må gudstjenestens relevans øges gennem dialog og delagtig-
hed. Det gælder om at give gudstjenesten tilbage til menigheden. I Helgeand 
skete det ved at lave gudstjenestegrupper, der blevet betroet forskellige dele 
af gudstjenesten. 

Inspireret af Modéus har jeg forsøgt mig med et prædikenværksted i 
 Ledøje-Smørum sogne. Gennem et par år har jeg ledet en gruppe, hvor der 
var 12-14 personer, der kom regelmæssigt (hver 3. eller 4. uge) for at læse 
søndagens tekster og tage en samtale om, hvordan de kunne komme os ved. 
Min rolle var primært at være faciliterende og lyttende. En del af kontrakten 
var, at det skulle kunne mærkes på prædikenen om søndagen, at den var ble-
vet forberedt i prædikenværkstedet. Men jeg havde frie hænder til, hvilken 
retning min prædiken i øvrigt skulle tage. Præstens forkyndelsesfrihed kom 
ikke under pres. 

I prædikenværkstedet indbød jeg også til, at deltagere kunne komme med 
salmeønsker. Endelig aftalte vi her, hvem der eventuelt kunne tage ind- og 
udgangsbønnerne, læse de to første læsninger om søndagen, hjælpe ved al-
tergangen, dele salmebøger ud og stå for kirkekaffen. 

Initiativet førte vel ikke til en vækkelse i Ledøje-Smørum sogne. Ingen ved 
jo som bekendt, hvor vinden kommer fra, og hvor den blæser hen. Men for 
mig som præst gav prædikenværkstedet mening på flere måder: 
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Prædikenværkstedet er en god platform for medinddragelse og medind-
flydelse. Efter fx en god dåbssamtale eller en konfirmandforælders kommen-
tar til prædikenen i kirkedøren kunne jeg række en invitation: “Jeg kunne 
godt have brug for at tale mere med dig. Kunne du ikke tænke dig at komme 
forbi prædikenværkstedet og være med til at udlægge teksten for mig?” På den 
måde gjorde prædikenværkstedet det muligt at invitere folk til at være med, 
ikke mindst dem man ikke ser så ofte i kirken. 

Prædikenværkstedet skaber gudstjenester med en større delagtighed. Del-
tagerne fortalte selv, at de fik mere ud af gudstjenesten og prædikenen, når 
de havde været med i planlægningen. 

Prædikenværkstedet er en måde at konkretisere det almindelige præste-
dømme på. Evangeliet løber ned igennem mange filtre, ikke kun gennem 
præstens teologi og person. Derfor bør evangeliet også kommunikeres med 
mange stemmer (polyfont). 6 

Prædikenværkstedet skaber et fællesskab omkring det at læse Bibelen 
sammen. Den er langt hen ad vejen det, man i gamle dage ville have kaldt en 
bibelkreds. Der ligger et dannelsesaspekt her. 

Prædikenværkstedet gør prædikanten en hel del klogere på sin menighed 
og mere opmærksom på sine blinde pletter. Samtalen i værkstedet er en for-
æring i forhold til prædikenskrivningen, fordi den kan give et konkret ud-
gangspunkt og et fokus. 

c. Basar
Den gode, gamle basar er et slaraffenland for frivillige af enhver slags: gen-
brugsfolk, handy-mænd, nørkledamer, kirkens kor, lokale musikere, lokale 
FDF’ere og spejdere, kaffebryggere, kræmmere og krejlere. Som sognekirke 
kan mange tråde bindes sammen, og de frivillige kan her få lov til at udøve 
en indsats, der kan måles i kroner og ører. Pengene fra julemarkedet i Ledøje-
Smørum sogne går til kirkens missionsprojekt i Cambodja (Danmission). 

Det startede med en sognerejse til Cambodja, hvor 23 deltagere drog afsted 
for at opleve landet, møde den spirende kristne kirke og få et førstehåndsind-
tryk af Danmissions arbejde med missions- og udviklingprojekter. Præsten 
stillede et par betingelser: En studiekreds, hvor vi forberedte os sammen på 
rejsen. Og et julemarked, hvor rejsedeltagerne samlede ind til et børnehjem, 
som vi skulle besøge. Da vi kom hjem fra sognerejsen, var der skabt et fælles-
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skab og et engagement. Julemarkedet er blevet en tradition og et højdepunkt 
i sognehuset, hvor 30-40 frivillige står sammen om lave en festlig og sjov 
weekend i sognehuset. 

Der er ingen grund til at rynke på næsen ad basaren og ad præstens rolle 
som en skønsom blanding af officiel kransekagefigur og frivillig ved tombo-
laen. Præsten skal repræsentere og motivere. Han eller hun repræsenterer i 
kraft af sit embede basarens højere formål (‘vi er kirke i mission’). Han eller 
hun skal motivere og opmuntre de frivillige gennem anerkendelse og ved 
selv at være et eksempel til efterfølgelse. Det almindelige præstedømme kon-
kretiseres også ved, at præsten sommetider afklæder sig sin gejstlighed og 
bare tager fat som andre almindelige mennesker. Det skaber troværdighed. 

Afslutning

Det var tre eksempler på, hvordan delagtighedens teologi kunne se ud i 
praksis. Tre helt uoriginale eksempler. I folkekirken behøver man ikke altid 
at gå efter at være original. Især ikke, når andre nu har gjort sig erfaringer og 
lagt gode idéer frem uden copyright. Så gælder det om at stjæle med arme og 
ben. Man skal nok få mulighed for at sætte sine fingeraftryk undervejs som 
præst og menighed. 

Det afgørende er, hvilken selvforståelse og tilgang man har til sit arbejde 
som præst og menighedsråd. Det tager tid at involvere frivillige i arbejdet. 
Det er ofte nemmere og hurtigere at gøre tingene selv. Men prisen kan være 
stor. Gudstjenesten risikerer at miste sin menighed. I stedet kan man som 
præst ende med at få passive tilhængere og umælende får. Men det er vel ikke 
det, vi er her for?
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Noter

1 “Det er fuldstændig afgørende for folkekirken, at medlemsindflydelsen øges. 
Kirken skal […] involvere og inddrage sine brugere i højere grad end nu ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger og i det hele taget skabe muligheder for 
brugerne for at få indflydelse på fælles anliggender: Folkekirkens ydelser”. 
(Andersen og Lindhardt , s. 137) “Der skal konstant arbejdes med at skabe 
dialogiske rum, hvor brugerne ikke opfattes som modtagere af, men som 
kilde og ophav til forkyndelsen.” (ibid., s. 237).

2 Læs mere om medborgerskab og frivillighed i Greve (red.) 2015, 233-258.

3 Gerd Theißen: “Med Guds menneske-blivelse holdt de [kristne] fast i løftet 
om vores menneske-blivelse. Mennesket er bestemt til noget stort. Gud vil 
bo i det, selv om det er endeligt. Gud vil bo i det, selvom det er er ufuld-
komment.” (Theißen, s. 152) Fredrik Modéus: “Kirken eksisterer ikke for at 
verden skal blive kirkelig, men for at den skal blive mere menneskelig. En 
menigheds liv må derfor aldrig være sammenspist, lukket eller eksklusivt. 
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Menighedslivet skal hele tiden stå i en bevidst relation til det almindelige 
liv.” (Modéus, s. 11).

4 “Gudstjenesten er heller ikke de lejlighedsvise besøgendes ejendom. Eller 
for at vende tanken på hovedet og se det fra den gudstjenestefejrendes me-
nigheds horisont. En gudstjenestefejrende menighed må orke at bære sine 
uvante gudstjenestedeltagere.” (Modéus, s. 79) Det betyder blandt i Helgeand, 
at man aldrig har mere end én dåb under søndagens højmesse. 

5 Nete Helene Enggaard har undersøgt, hvad forældre tænker om dåben, se 
“Højmesse og dåb” (Enggaard, 2016). En mor fortæller, at forældrebønnen 
var med til at gøre dåben af deres barn til noget særligt, fordi gæsterne “ikke 
bare skulle sidde og lytte passivt og vente på, at det var overstået…” For hen-
de og hendes mand gjorde forældrebønnen dåben mere “personlig, og vi følte 
os som en del af det, vi kom ikke bare og fik et eller andet serveret og så tog 
vi hjem igen, vi var mere aktive…” (Enggaard, s. 73).

6 Læs meget mere i John S. McClure’s stadigt inspirerende The Roundtable 
Pulpit (1995).

Eskil S. Dickmeiss, provst i Frederikssund provsti og sognepræst i Stenløse-
Veksø sogne .
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Hvorledes finde de bedste 
vækstvilkår for frivilligheden i 
menigheden?
Kirsten R. Laursen

Hvilket menighedsbegreb er bedst 
til at fremme frivilligheden?

I disse år efterspørges der generelt i samfundet flere frivillige til at gå ind i 
opgaver af forskellig karakter, også i folkekirken. Her har man den udfor-
dring, at når de mange ældre frivillige tilknyttet menighedsarbejdet falder 
fra, er der ikke så mange yngre til at tage over. Det gælder også arbejdet i 
menighedsrådet i en del sogne. Der er behov for at gennemtænke, hvorledes 
folkekirkens sogne involverer flere aldersgrupper og flere med særligt efter-
spurgte kompetencer til at være frivillige (Kappelgaard m.fl. 2016, 6-7). Det 
gælder alle områder i menighedslivet, som menighedsrådet er ansvarligt for: 
forkyndelse, undervisning, diakoni og mission. 

Formålet med artiklen er at belyse, hvorledes vilkårene for frivillighed 
i folkekirkens menigheder faktisk er, og at argumentere for, under hvilke 
rammer og forudsætninger denne frivillighed vil have de bedste vilkår. I 
artiklen anvendes de faglige beskrivelser af forskellige menighedsopfattelser 
og kirketyper fra bogen Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken af 
Dorte Kappelgaard, Troels B. Carlander og Steen Eskildsen. Vurderingen af, 
hvilken menighedsopfattelse og organisering af arbejdet der giver de bed-
ste vækstvilkår for frivilligheden, er dog helt min personlige vurdering med 
baggrund i mit kendskab til frivillighedens vilkår i folkekirken. 
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Her i 2017, 500-året for reformationen, vil jeg for at underbygge det bæ-
rende synspunkt i overvejelserne fremføre, at ‘alt, hvad der er krøbet ud af 
dåben’ – det vil sige enhver kristen i sognet ifølge Luther – er med til at bære 
ansvaret for forkyndelsen, undervisningen og kirkeordningen som hele me-
nighedens ansvar. Dette, der kaldes det almindelige præstedømme,1 må være 
af interesse også for nutidens menighedssyn, der også kan benævnes som 
“delagtighed” (Kappelgaard m.fl. 2016, 19, 30). På den baggrund vil jeg tale 
for et bredt menighedssyn omfattende alle beboere i et sogn med medlem-
skab af folkekirken samt sognebåndsløsere. 2 At fremme dette menighedssyn 
og organisere menighedsarbejdet, blandt andet det frivillige arbejde i me-
nigheden ud fra dette, må ses som den optimale basis for kirkens liv og vækst 
lokalt, herunder udvikling af det frivillige arbejde.

De trofaste kirkegængere, der i reglen benævnes som kernemenigheden, 
har en vigtig rolle, når det handler om at rekruttere frivillige til forskellige 
funktioner. Disse folkekirkemedlemmers fortrolighed med kirkens praksis 
og deres kristne overbevisning giver dem ofte lyst og overskud til at yde en 
frivillig indsats. Kernemenigheden som et fællesskab, hvorfra der rekrutte-
res ildsjæle til bestemte frivillige opgaver, er af meget stor værdi for sognets 
liv.

Hvis et sogn skal opleve vækst omkring aktiviteterne i kirken og sognehu-
set, er det dog vigtigt, at sognets kernemenighed og de ansatte er åbne for at 
involvere sig med flere personer i sognet. Det bevirker stagnation i menig-
hedslivet, når en menighed lukker sig om sig selv og er bedst tilpas med, at 
der ikke kommer for mange forstyrrelser ‘udefra’. Bliver kernemenigheden 
for tæt, kan det bevirke en opbremsning i tilstrømningen af nye, der delta-
ger aktivt i sognefællesskabet. For at undgå kliker er det vigtigt, at personer 
med ansvar for sognet forholder sig aktivt til, at menigheden omfatter alle 
folkekirkemedlemmer i et sogn foruden sognebåndsløserne og har en åben 
holdning til at inddrage flere i kirkens frivillige opgaver. På det diakonale felt 
har kirken en forpligtelse over for alle beboere i sognet, også ikke-kristne. 
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Den professionaliserede kirke og 
de frivilliges plads i den

Menighedsrådet har en nøgleposition i arbejdet med at sikre liv og vækst i 
sognet. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan det bedst gøres. Der er i disse år 
en tendens til, at professionaliseringen af menighedsrådets arbejde tager til. 
Ansvarsområder under menighedsrådet som personaledrift, bygningsvedli-
gehold og økonomistyring har i en del år været områder, der strammes op på 
inden for folkekirken (se generelt Betænkning 2007).

Dette skal ses sammen med en meget professionaliseret folkekirke, hvor 
ansatte i mange år har været de primært ansvarlige for den daglige drift. 
Man kan således tale om en “virksomhedskirke”3 mange steder: Kirken 
er politisk ledet af et menighedsråd, der lægger strategier og handleplaner 
frem. Samtidig er stort set alle sognets kerneopgaver lagt ud til forskellige 
grupper af ansatte: præster, organister, kordegne, kirke- og kulturmedarbej-
dere, kirketjenere, kirkegårdsledere og -medarbejdere. For at holde styr på 
dette er der en daglig leder rekrutteret blandt menighedsrådets medlemmer 
eller blandt de ansatte, og visse steder ansættes en administrationschef.4 

Spørgsmålet er, hvad disse ændrede forhold betyder for den holdning, fri-
villige bliver mødt med i menigheden. Når sognemenigheden drives som en 
effektiv, offentlig, politisk ledet virksomhed, der på nogle punkter er sam-
menlignelig med f.eks. en kommunal virksomhed, bliver det nærliggende 
at søge at indarbejde de frivillige i funktioner, hvor man kan se behov og 
mulighed for, at virksomhedskirken får disse funktioner udført af andre end 
ansatte. De frivillige bliver således led i en virksomhedsstrategi og kan på 
den måde miste deres selvstændige rolle og stemme. Dog kan en sådan stra-
tegi målrettet inddragelsen af frivillige godt falde heldigt ud, hvis kirkens 
ansvarlige formår at uddelegere ansvarsområder til de frivillige og målrette 
konkrete opgaver til frivillige ud fra disses interesser og kompetencer.

Det kan dog altid være nærliggende at spørge, om man i virksomheds-
kirken kan få den optimale effekt af den spontanitet og autonomi, der er et 
særkende ved frivilligheden, når den er bedst. Faktisk kan man spørge, om 
ikke perspektivet og prioriteringen er forkert, når man i virksomhedskir-
ken går ud fra, at det er de ansattes områder, der er vigtigst, og at frivillige 
blot kommer ind og supplerer i funktioner, der typisk er mindre vigtige? Er 
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kirken ikke først og fremmest menighedens kirke, hvor sognets beboere har 
ret til at udfolde sig, og hvor de ansatte alene er til stede, fordi der er brug 
for faglighed omkring udførelsen af opgaver i liturgi og forkyndelse, musisk 
udfoldelse, undervisning, administration, pasning af kirkegården m.v.?

Netværkskirken

Det er vigtigt for både menighedsrådet og de ansatte i sognet at lære den 
kunst, det er at drive en offentlig, politisk ledet virksomhed administrativt 
dygtigt, samtidig med at sognemenigheden oplever at være herrer i eget hus 
og at kunne få ejerskab til det, der sker i kirken og sognehuset. Et oplagt 
sted til det er de frivillige opgaver, som kan varetages af personer fra stedets 
menighed i bred forstand og ikke alene af mennesker fra kernemenigheden. 
Det er meget vigtigt, at menighedsrådet og de ansatte er lydhøre over for de 
behov og ønsker, menigheden bredt forstået har, sådan at frivillige kan med-
virke til at udvikle eller forny forkyndelsen, undervisningen, diakonien eller 
missionsopgaven i sognet. Det er en proces, der kan ske i sognet eller gennem 
et samarbejde med et eller flere nabosogne eller i et helt provsti. 

Her er det nyttigt at introducere begrebet “netværkskirke” (Kappelgaard 
m.fl. 2016, 19, 21-25). Dette begreb beskriver den menighed, hvor forskel-
lige netværk udgør og repræsenterer menigheden, samtidig med at kirken 
drives professionelt af ansatte med et menighedsråd som den politiske le-
delse. Netværkskirken vurderer jeg til at være den menighedsform, der giver 
det frivillige liv i en menighed de bedste vækstbetingelser. Spontaniteten og 
autonomien hos de frivillige har de bedste vilkår i en menighed, hvor dele af 
kirkens liv og opgaver finder sted ved aktiviteter, som deltagerne i netværket 
har fået ret frie rammer til at gennemføre i et fællesskab. 

Ofte stammer ideen til aktiviteten også fra personer i sognet, der indgår 
i netværket, og ikke fra menighedsrådet eller de ansatte. Der er tale om af-
grænsede aktiviteter, som et netværk af personer påtager sig ansvaret for at 
gennemføre. Måske er det alene frivillige, der står for aktiviteten, som også 
er ledet af en frivillig. Sådanne aktiviteter vil give ejerskab og ansvarlighed 
hos de aktive deltagere. En sådan tilgang vil formentlig også appellere til nye 
mennesker i sognet, der ved at gå med i et frit initiativ får en interesse i at 
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blive aktive medlemmer af menigheden og deltage i en frivillig opgave. Her 
er man ikke blevet bedt om at gå ind i en opgave, andre har fået idé til, og som 
man ikke har så stor indflydelse på. Opgaven er udsprunget af menigheden 
selv og drives af menigheden selv. 

Netværkskirken må ses som den bedste ramme for arbejdet i en menighed, 
når nye frivillighedsinitiativer skal fremmes og gennemføres med succes. 
Det almindeligste er dog, at denne metode anvendes ved siden af de arbejds-
områder, som er opstået som følge af en bevidst strategi fra menighedsrå-
dets og de ansattes side. De fleste steder, hvor menigheden er aktiv gennem 
netværksarbejde, vil man formentlig have et både-og af aktiviteter, hvor der 
også indgår frivillige aktiviteter, der er planlagt og gennemført af menig-
hedsrådet og de ansatte (Laursen 2015, 12-13).

Betydning af ledelsen af de frivillige

Uanset om de frivilliges aktivitet opstår gennem virksomhedskirken eller 
gennem netværkskirken, er det vigtigt, at de frivillige har en ledelse. Som 
nævnt kan nogle frivillighedsopgaver fint ledes af frivillige, da der kan melde 
sig mange kompetente personer i en menighed med lederevner og måske 
endda med en særlig faglighed, som sognets ansatte ikke har.

Andre frivillighedsopgaver kan ledes af en ansat afhængigt af, hvad opga-
ven går ud på. Handler det om frivillige, der inddrages i gudstjenesten, vil 
lederen i reglen være en præst. Inddrages frivillige i undervisningsopgaver, 
kan lederen være en præst eller en kirke- og kulturmedarbejder. Kommer 
frivillige ind i diakonale opgaver, kan lederen være en kirke- og kulturmed-
arbejder med diakonale beføjelser. Frivillige på kirkegården ledes naturligt 
af kirkegårdslederen. Selvom ansatte her fungerer som ledere, kan man altid 
uddelegere dele af ledelsesopgaven til frivillige.

Ledelse af frivillige består ikke primært i at diktere opgaver og overvåge 
arbejdet. Det handler mere om at give støtte og sparring og om at være der, 
hvis der opstår tvivl om opgaven eller problemer med udførelsen. Også i de 
netværksgrupper, hvor de frivillige har deres egen ledelse, er det vigtigt, at 
den frivillige leder har en kontaktperson enten i menighedsrådet eller blandt 
de ansatte. Som minimum er der altid nogle regler om brugen af lokalerne 
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og en målsætning med frivilligopgaven, der hører hjemme på menigheds-
rådets bord. Har de frivillige i netværket en selvstændig ledergruppe eller 
bestyrelse, vil det være en fordel, at en repræsentant for menighedsrådet har 
plads der. 

Er en ansat leder af de frivillige eller deres kontaktperson, kan vedkom-
mende lægge regler frem for frivilligheden på stedet, for at de skal overhol-
des. Det skal blot anbefales, at der er så få regler som muligt. Frivillige tri-
ves bedst med en høj grad af med- eller selvbestemmelse i arbejdet. Selv om 
autonomi er et særkende for frivilliges indsats, skal det ikke forstås sådan, at 
der skal herske anarkistiske forhold i en menighed. Alle, såvel frivillige som 
ansatte, skal respektere, at det er menighedsrådet, der har ansvar for sognets 
arbejdsområder.5

Afsluttende

Det er vigtigt, at menigheden, repræsenteret af menighedsrådet, og de an-
satte har nogle klare fælles mål for, hvorledes menighedslivet kan udfolde 
sig og udvikle sig, og for, hvorledes frivillige kan komme ind og være en del 
af kirkens liv med bestemte funktioner. Drømmescenariet er en kirke, hvor 
alle – ansatte, menighedsråd og frivillige i kirken – ser sig som repræsente-
rende menigheden på en ligeværdig måde med de funktioner, man hver især 
har særlige forudsætninger for at kunne bestride. De forskellige funktioner 
deler man mellem sig i bevidstheden om, at det fælles ansvar for kirkens drift 
og en glæde over et samarbejde i et fællesskab er det afgørende – i stedet for 
grænsesætninger og kompetencestridigheder. 

Skal kirkelivet blomstre ved inddragelse af frivillige, er det min erfaring, 
at jo mere ansvar der uddelegeres til de frivillige, jo bedre trives de, jo flere 
bliver de, og jo mere bringer deres indsats gode resultater med sig. Der kan 
fint oprettes selvstyrende grupper af frivillige, der står for bestemte opgaver 
i kirken, f.eks. omkring socialt samvær og diakonale opgaver. Ved uddelege-
ring af ansvar fra menighedsråd og ansatte tiltrækkes nye kræfter til frivil-
lighedsarbejdet, fordi der efterspørges personer med særlig faglighed og sær-
lige kompetencer. De kan både indgå i ledende funktioner i frivillige grupper 
og deltage i udførelsen af særlige frivillighedsopgaver. Dette er med til at be-
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fordre dialogen mellem menigheden og det omgivende samfund og med til 
at trække nye grupper af mennesker ind i menighedens fællesskab (Laursen 
2013: 17-25). På den måde opløses kliketendenserne omkring menighedsrå-
det, kernemenigheden og de ansatte, og kirkens liv og vækst fremmes.
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Noter

1 Se Gyldendals Den Store Danske: Almindeligt præstedømme. 

2 Faktisk findes der forskellige tolkninger af menighedsbegrebet: Den brede-
ste fortolkning går ud på, at menigheden omfatter alle beboere i et sogn, 
mens to mere snævre forståelser peger på, at menigheden alene er de trofaste 
kirkegængere eller kun de af dem, der udfører frivillige opgaver i sognet, 
f.eks. menighedsrådet, jf. Kappelgaard m.fl. 2016, 15-17.

3 Udtrykket “virksomhedskirke” er hentet fra Kappelgaard m.fl. 2016, bl.a. 19, 
20, 22-25, men er i denne artikel nærmere udfoldet med fokus på den betyd-
ning, ansatte medarbejdere har i kirkens daglige liv. 

4 På landet kan man mange steder stadig finde den såkaldte “præstekirke”, 
hvor menighedsrådet og måske også præsten opfatter arbejdsfordelingen så-
dan, at menighedsrådet har ansvar for bygninger, kirkegård, personale og 
budget, mens præsten, fordi der ikke er så mange andre ansatte, står som 



Kirsten R. Laursen

60

leder af sognets aktiviteter både i kirken og sognehuset (Kappelgaard m.fl. 
2016, 18). Her vil præsten stå med et stort ansvar for at imødekomme me-
nighedens ønsker om aktiviteter, der inddrager frivillige. Ansvaret deles dog 
formelt med menighedsrådet. 

5 Der kan opstå nogle komplekse forhold omkring ledelse i en menighed: Et 
medlem af menighedsrådet melder sig til en frivillig opgave, der ikke direkte 
har noget med menighedsrådets arbejde at gøre. Her skal han/hun referere 
til en ansat eller en frivillig leder. Dette må respekteres samtidig med, at 
den, der leder frivilligopgaven, må respektere, at menighedsrådet generelt er 
ansvarligt for sognets arbejde (Kappelgaard m.fl. 2016, 73-75). 

Kirsten R. Laursen, generalsekretær for Samvirkende Menighedsplejer
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Vi leder efter frivillige – men vi 
siger det ikke til nogen!
En analyse af sognekirkers kommunikation 
om frivillighed på hjemmesider

Birgitte Graakjær Hjort

Sognekirker involverer frivillige i stort og småt. Og mange leder efter flere 
frivillige end dem, de allerede har i dag. Men de siger det ikke til nogen! I 
hvert fald ikke via deres hjemmesider.

I et kritisk øjeblik kunne man fristes til at antage, at det er den strategi, der 
ligger til grund for mange sognekirkers kommunikation om og til frivillige 
via deres hjemmesider. Det bliver fortalt fra mund til mund, at det er muligt 
at blive frivillig. Og der bliver opfordret til at påtage sig opgaver som frivillig 
på forskellig vis. Men kommunikationen om dette via hjemmesider glimrer 
ved sit fravær.

Til grund for denne artikel, som har fokus på kommunikation om frivil-
lige via sognekirkers hjemmesider, ligger en gennemgang af hjemmesiderne 
for sogne, hvor jeg har været på besøg og lavet kvalitative interviews af fri-
villige (Islev og Bryndum-Vester Nebel kirker), foruden en række tilfældigt 
valgte sognes hjemmesider. Gennemgangen giver anledning til nogle kriti-
ske iagttagelser af, hvor lidt der kommunikeres om frivillighed i folkekirken 
via det medium, som hjemmesiderne udgør. Hjemmesiderne kan være blevet 
ændret siden jeg så dem. Derudover rummer artiklen nogle overvejelser over 
mulig inspiration til fremtidig kommunikation på området.
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Der er grund til at understrege, at resultaterne, som præsenteres i denne 
artikel, ikke foregiver at være repræsentative for hverken alle eller særligt 
identificerede typer af sognekirker. Undersøgelsen er eksempelorienteret. 
Hverken mere eller mindre. Den giver eksempler på, hvordan de tilfældigt 
valgte sogne kommunikerer på det tidspunkt, hvor artiklen er forfattet. De 
selvsamme hjemmesider må formodes at blive løbende opdateret og kan som 
sådan have nået at udvikle deres kommunikationsmåder, endnu før blækket 
til denne artikel er blevet tørt. Dertil kommer, at et lille, tilfældigt udvalg 
af samtlige sogne på ingen måde kan kaldes repræsentativt. I lyset af, at der 
findes ca. 2170 sogne i Danmark, hvoraf de fleste har hjemmesider, ville det 
kræve et anderledes omfattende analysearbejde at komme frem til at kunne 
identificere og beskrive tendenser.

Til gengæld kan en mere beskeden analyse som den, der ligger til grund 
for nærværende artikel inden for et tilsyneladende uudforsket område, un-
dertiden pege på relativt let tilgængelige og lavt hængende frugter. Det er så-
ledes mit ønske med artiklen, at hvad nogle måtte savne i omfang og dybde-
analyse, vil andre finde i relevansen af kritiske iagttagelser og kreative anvis-
ninger på, hvordan visse sognekirker med enkle midler kan kommunikere 
det, de ønsker, at sognet skal vide om frivillighed i deres sognekirke, tydeli-
gere, end tilfældet er i dag. Når jeg har valgt hjemmesider som genstandsfelt 
frem for f.eks. kirkeblade, facebook eller lign., skyldes det først og fremmest 
en undren over, at sognekirker undlader at bruge dette let anvendelige me-
dium. For år tilbage var det et særsyn, hvis en sognekirke havde sin egen 
hjemmeside. I dag er det et særsyn, hvis det ikke er tilfældet. Der er således 
sket en markant opprioritering af kommunikation fra sognekirker til sogne-
beboere gennem dette medium, ligesom der er sket en stigende interesse for 
at rekruttere og lede frivilligt arbejde. Desto mere bemærkelsesværdigt er 
det, at der tilsyneladende ikke er sammenhæng mellem denne udvikling og 
kommunikationen. Artiklens hypotese er, at der hersker en larmende tavs-
hed om, at kirken bruger frivillige, selv ved nogle af de kirker, hvor der er 
en blomstrende frivillighedskultur. Det er især besøg ved og interviews af 
frivillige ved et par af disse kirker, hvor både ansatte, menighedsråd og nu-
værende frivillige eksplicit ytrer ønske om flere frivillige ved kirken, der har 
ført mig til en opdagelse af og en undren over, at kirkers hjemmesider er nok 
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så brugervenlige og informative om en lang række forhold ved kirken, blot 
ikke når det gælder frivilligheden.

Mange ord om arkitektur, aktiviteter og 
ansatte, men få ord om de frivillige

Med til sognekirkers præsentationer på hjemmesider hører i reglen mere el-
ler mindre detaljerede beskrivelser af kirkerummet, herunder især kirkens 
arkitektur. Byggestil, døbefonte og altertavler, kunst og eventuelle restau-
reringer præsenteres med entusiasme og akribi. Endog lysekroner, epitafier 
og knæskamler bliver i visse tilfælde beskrevet. Praktiske informationer om 
alt fra indmeldelse til udmeldelse, fra dåb til begravelse, fra konfirmation til 
navneændring m.m. er i reglen lette at finde på hjemmesiderne, og teksterne 
er kendetegnet ved en brugervenlig tone foruden en praktisk tilgang med 
overskrifter som: “sådan gør du” og links til digital udfyldelse af blanketter 
(Islev kirke) eller indholdsmæssig beskrivelse af eksempelvis en dåb, fulgt af 
tekster under overskrifter som “hvad skal du gøre”, “sådan foregår dåben” 
med henvisning til relevante links, kontaktpersoner etc. (Bryndum-Vester 
Nebel), evt. krydret med ganske få, velvalgte personbilleder. Der er således 
tale om en let adgang til relevante, udvalgte informationer om praktiske for-
hold, aktiviteter og medarbejdere, ligesom mange hjemmesider afspejler en 
synlig interesse for kirkebygningens historie, byggestil og interiør.

Hovedparten af det, der kommunikeres, har karakter af informative tek-
ster foruden fotos af kirkebygninger udefra og indefra. Livshistorier, inter-
views og lignende hører til sjældenhederne på hjemmesiderne bortset fra 
eventuelle links til kirkeblade. Undtagelser findes f.eks. inden for det histo-
riske stof. Således er der f.eks. på Bryndum-Vester Nebels hjemmeside under 
fund gjort i kirkens historie gengivet brudstykker af en brevveksling mellem 
en ung soldat i krigstjeneste og hans familie tilbage i 1863-1864 og en levende 
beskrivelse af, hvordan krigen påvirkede stemningen i sognet på det givne 
tidspunkt.

I betragtning af den interesse, hjemmesiderne afspejler for at fortælle om 
kirkens bygninger, ansatte, aktiviteter m.m., er det tankevækkende, at man 
kan lede længe efter så meget som en enkelt sentens om, at det er muligt at 
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blive frivillig ved kirken, for slet ikke at tale om levende og udførlige beskri-
velser af, hvad frivillige udfører eller oplever ved at være frivillige.

Frivillighed forties eller gemmes godt af vejen 

Efter et par besøg i det ene sogn, hvor jeg interviewede frivillige, gik jeg ind 
på kirkens hjemmeside for at se, hvordan frivillighed ved kirken omtales. Jeg 
vidste fra mine interviews, at frivillige var engageret i ældrearbejde, fore-
dragsvirksomhed, gudstjenesteforberedelse m.m., og de interviewede gav 
udtryk for trivsel og glæde ved at være frivillige ved den pågældende kirke 
(Bryndum-Vester Nebel). Jeg søgte imidlertid i adskillige minutter forgæves 
efter så meget som en notits om frivillige, hvorefter jeg valgte at bruge hjem-
mesidens søgefunktion. Det bragte mig frem til en kortfattet oplysning om, 
at sognet havde deltaget i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling syv år 
tilbage i tiden (Bryndum-Vester Nebel). Der var ikke en eneste beskrivelse af 
noget aktuelt inden for frivilligheden ved kirken trods de mange grene af det 
frivillige arbejde. Ingen invitation til at deltage. Ikke så meget som et kortfat-
tet interview med en af de frivillige med henblik på at motivere kommende 
frivillige. Og det til trods for, at interviewene havde efterladt et klart indtryk 
af, at kirken involverede frivillige i en bred vifte af opgaver, ligesom de fri-
villige selv gav udtryk for, at de var meget glade for deres frivillige arbejde 
såvel som for kirkens personale og menighedsråd, som tilsammen ledede det 
frivillige arbejde. Det havde med andre ord været let at fortælle de gode og 
aktuelle historier.

Efter et par år konsulterede jeg atter hjemmesiden for at se, om der var 
sket ændringer på området. Denne gang fandt jeg relativt hurtigt frem til 
en underkategori under “Aktiviteter” kaldet “Frivillige aktiviteter”. Her var 
der imidlertid lagt en invitation til at deltage i korsang og koncert. Der var 
således tale om en aktivitet, som alle var velkomne til at deltage i, snarere 
end et frivilligt engagement eller et frivilligt arbejde i gængs forstand. Ved 
igen at bruge søgefunktionen fandt jeg en forlængst forældet oplysning om 
frivillighed i form af en notits om, at kirken tidligere havde søgt en frivillig 
mandlig hjælper til konfirmandovernatning i kirken (Bryndum-Vester Ne-
bel). Derudover var termen “frivillig” fraværende på hjemmesiden. Der var 
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således stadig ingen beskrivelse af frivilligt engagement, ingen invitation til 
at blive frivillig endsige et kort interview med en af de frivillige, hvis enga-
gement let kunne formidles via en hjemmeside med det formål at skabe en 
identifikation af at være frivillig blandt sognets beboere. Heller ingen rubrik 
med f.eks. teksten “bliv frivillig” i analogi med “nyheder”, “gudstjenester”, 
“aktiviteter”, “børn og unge”, “livets begivenheder”, “sådan gør du”, “kalen-
der”, som udgjorde hjemmesidens hovedmenuer. Mange sognekirker har 
5-10 faner på forsiden og f.eks. op til 40 undermenuer. Men det er tilsynela-
dende ikke usædvanligt, at end ikke én af disse handler om at være frivillig 
(eksempler: Farum kirke (9/ca. 50); Ølstykke (7/34). Budolfi Aalborg (6/29).

Frivilligt engagement anerkendes 
og gives som invitation 

I det andet sogn, hvor jeg havde været på besøg nogle gange for at interviewe 
frivillige, var situationen den samme som ved ovenfor nævnte kirke ved min 
interviewrundes påbegyndelse. Der var således heller ikke her nogen om-
tale af eller invitation til at blive frivillig ved kirken, selvom interviewene 
afspejlede, at frivillige indgik i mange grene af kirkens arbejde. Der var på 
daværende tidspunkt ca. 40 undermenuer på hjemmesiden, men ikke én af 
disse omhandlede frivilligt arbejde.

Ved et besøg på hjemmesiden et par år senere havde situationen ændret 
sig. Der var nu i tilknytning til undermenuen “aktiviteter” en tekst med an-
erkendelse af, at en stor del af kirkens nuværende arbejde ikke lod sig gøre 
uden frivillige, en kort karakteristik om udbyttet ved at være frivillig samt 
en invitation til at melde sig som frivillig eller høre mere om mulighederne 
(Islev).

Er omtale på hjemmesider et mål i sig selv?

Er det tilsigtet – og hensigtsmæssigt – at omtalen af og invitationen til frivil-
ligt arbejde glimrer ved sit fravær på de ellers nok så informative hjemmesi-
der? Risikerer sognekirkerne ved at undlade at omtale det frivillige arbejde 
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at sende et signal om, at kirkefrivillighed primært er for en inderkreds af kir-
keligt engagerede, som det ikke er muligt for andre at blive en del af? Spørgs-
målet gælder særligt i de tilfælde, hvor der er tale om kirker, som de facto 
involverer frivillige bredt i kirkens arbejde, og som gennem interviews og 
samtaler med nuværende frivillige og ansatte giver udtryk for, at de ønsker at 
rekruttere flere og nye frivillige, men ikke melder dette budskab offentligt ud 
på kirkens hjemmeside. Spørgsmålet er så bare om denne kritik om mang-
lende kommunikation imødekommes ved blot at bruge kirkens hjemmeside.

For det første – og helt grundlæggende – ved vi ikke, om det har en effekt 
og i givet fald hvilken at kommunikere frivilligt engagement via hjemmesi-
der. Hjemmesiders anerkendelse af frivillige kan i princippet vise sig at være 
uden effekt i forhold til rekruttering, hvis det f.eks. det viser sig, at rekrut-
teringsvejene er den mundtlige, personlige henvendelse, kendskab gennem 
opvækst eller eget netværk eller lignende. Teoretisk set kunne omtale af og 
invitation til frivilligt engagement have en negativ indvirkning på rekrut-
teringsmulighederne, hvis f.eks. kommunikationen sker på en måde, som 
ikke appellerer til de målgrupper, man ønsker at rekruttere. Det kunne være 
tilfældet, hvis der appelleres til, at frivillige skal være hjælpende undersåtter, 
der aflaster personale og menighedsråd med belastende praktiske opgaver 
frem for at appellere til frivillige som ressourcer, der beriger kirkelivet. 

Det forekommer imidlertid usandsynligt, at en positiv omtale af og in-
vitation til frivillighed skulle være helt uden effekt, eller at den skulle have 
en generel negativ indvirkning. Hvad det sidste angår, vil der formodentlig 
i så fald højst være tale om, at f.eks. frivillige med behov for ansvar, initiativ 
og selvstændighed føler sig talt ned til, hvis de skulle påtage sig de hjælpe-
opgaver og –roller, der efterlyses, uden at de af den grund ikke ville kunne 
identificere sig med at blive frivillige ved en kirke, der efterlyste frivillige til 
mere selvstændige og krævende opgaver. 

Hvad angår den personlige henvendelses betydning for rekruttering, kan 
det meget vel tænkes, at et eventuelt forudgående kendskab til, at kirker bru-
ger frivillige, vil øge chancerne for, at flere vil tilslutte sig opgaverne, når de 
bliver opfordret, hvis de på forhånd er klar over, at frivilligt engagement ved 
en kirke er en mulighed.

For det andet kender vi ikke sammenhængen mellem hjemmesiders kom-
munikation og kirkernes øvrige kommunikation via bl.a. medarbejderes 



 67

Vi leder efter frivillige – men vi siger det ikke til nogen!

henvendelser, kirkens image gennem f.eks. de eksisterende frivilliges omtale 
af kirken og dens arbejde etc. Og endelig er der undtagelser. Der findes så-
ledes også sognekirker, som både inviterer til frivilligt engagement, har en 
formuleret frivillighedspolitik og lægger interviews med frivillige i forskel-
lige aldre og opgaver ud på hjemmesiden (fx www.gellerupkirke.dk) eller i 
mere kortfattet form inviterer til frivilligt engagement (fx www.gammelha-
derslevkirke.dk). 

Klubkirke eller folkekirke – hvad fortæller tavsheden? 

Hvis kirkerne er tavse på hjemmesiderne – eller andre offentligt tilgængelige 
medier, hvor en sognekirkes officielle kommunikation sker til den brede of-
fentlighed – om deres ønsker til frivillige, fastholdes en afhængighed af, at 
den enkelte potentielle frivillige på forhånd kender til kirkefrivilligheden. 
Tavsheden giver desuden grobund for usikkerhed om f.eks. særlige forvent-
ninger til egen tro og religiøsitet for at være frivillig ved en kirke – folke-
ligt formuleret: hvor kristen man skal være for at blive frivillig i en kirke 
(Rasmussen 2017, 52). For kirkeligt ansatte, menighedsrådsmedlemmer og 
de nuværende kirkefrivillige kan det forekomme at være den største selvføl-
gelighed i verden, at sognekirker bruger frivillige, og at disse kan have vidt 
forskellige forhold til tro. For mindre kirkevante er det imidlertid næppe lige 
så selvfølgeligt, så længe det ikke bliver kommunikeret tydeligt. Tavsheden 
risikerer således at bidrage til en lukket, klublignende kirkefrivillighed for 
de særligt indviede eller de særligt troende frem for et åbent inviterende ar-
bejdsfællesskab.

En af de frivillige, jeg har interviewet, havde i sit voksenliv været frivillig 
i skole- og forældrebestyrelser, og hun var tilmed vokset op med en mor, der 
sad i menighedsråd. Ikke desto mindre vidste hun ikke, hvordan man blev 
frivillig ved en kirke. Hun fik besøg af sognepræsten i forbindelse med sin 
søns konfirmationsforberedelse og blev i den forbindelse opfordret til at blive 
frivillig:

Så spurgte hun ([præsten]), om det kunne være noget for mig, 
og det ville jeg bare rigtig gerne. Og jeg har haft lysten i man-
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ge år, men vidste ikke, hvordan man skulle komme ind i det, 
hvordan man ligesom – hvilken vej jeg skulle komme ind… 
jeg har ikke sådan helt haft en forståelse for, hvordan man nu 
blev en del af det her sådan, jeg har gerne villet, men synes, 
det var svært at ... har måske lidt følt, det var en lukket verden 
på en eller anden måde for udefrakommende desværre. 

Mit anliggende er her at pege på, at lige så vel som tekster og andre kommu-
nikationsformer formidler budskaber, sådan formidler tavshed også noget. 
Formodentligt utilsigtet. Men ikke desto mindre kan tavsheden risikere at 
bidrage til at gøre tærsklen til kirkefrivilligheden højere, end sognekirkerne 
ønsker, ligesom den kan cementere en indforstået og selvsupplerende frivil-
lighedskultur. Ved ikke eksplicit at fortælle offentligheden om frivilligheds-
kulturen og invitere til at blive en del af den forstærkes billedet af sognekir-
ken som en klubkirke frem for en folkekirke.

Er der nogle, der griber frivilligheden anderledes an?

Der er andre end sognekirker, som appellerer til frivillige. Foruden idræts-
verdenen, som er det største frivilligområde (18%), er der bolig- og lokal-
samfund (6%) tilsammen med social- og sundhedsområdet (6%) foruden en 
række mindre områder (kilde: de to store landsdækkende undersøgelser fra 
SFI 2005 og 2014, jf. http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&New
sId=4327&PID=9422). Lad mig nævne to eksempler fra organisationer, hvis 
arbejde er afhængigt af mange frivillige, og hvor opgaverne falder inden for 
det sociale arbejde, som har visse ligheder med dele af sognekirkernes fri-
villighedsområder. De to eksempler er henholdsvis Rederne under KFUKs 
Sociale Arbejde og Børns Vilkår. Går man eksempelvis ind på hjemmesiden 
for Reden København, tager det få sekunder og et enkelt klik med musen, 
før man bliver mødt med teksten: “Bliv frivillig i Reden København. Vil du 
give os din dyrebare tid og derved gøre en kæmpe indsats for de mest ud-
satte kvinder i København?” Derefter følger teksten: “Så ansøg om at blive 
frivillig…” og praktiske informationer om, hvordan der kan søges. Kort og 
præcist beskrives det, hvori det frivillige arbejde består, ligesom overskrif-
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terne “Krav til frivillige i Rederne” og “Frivilligpolitik for Reden Køben-
havn” afslører, at den potentielt nye frivillige skal til en optagelsessamtale 
for at kunne komme i betragtning og i øvrigt bedes være vel forberedt ved 
at læse sig til organisationens frivillighedspolitik forud. Samtidig anvendes 
værdiladede ord om det frivillige arbejde såsom “menneskeligt overskud”, 
“mangfoldighed og ligeværd”, og der tales uden omsvøb om, at begge parter 
skal have noget ud af samarbejdet.

Noget lignende gør sig gældende på Børns Vilkårs hjemmeside. Heller 
ikke her levnes der plads til tvivl om, at de frivillige er afgørende vigtige for 
arbejdet. “Bliv frivillig” hedder en ud af fire centralt placerede faner på for-
siden. Og også her tales der åbenlyst om krav. Under afsnittet “Sådan bliver 
du frivillig” hedder det i overskriftform: Trin 1: Vores krav. Trin 2: Kom til 
informationsmøde. Trin 3: Send din ansøgning. Trin 4: BootCamp.

Foruden de informerende tekster anvendes fotos, interviews og brugerper-
spektiv: “Hej BørneTelefon. Tak fordi I er til. Tak fordi I står klar til at gribe 
os, når vi falder. Tak for at tale for os, der ikke kan selv. Tak for at svare, når 
mor ikke har tid. Tak for at kæmpe for os, når far kæmper imod. Tak for at 
åbne døre, når andre låser deres. Tak for at hjælpe mig, når jeg ikke kan hjæl-
pe mig selv. Tak for at svare, når alle andre lukker ned. Tak for at tage telefo-
nen, når alle andre lægger på.” Kilden anføres som “pige 14 år”. Endvidere er 
der fortællinger fra frivillige som f.eks.: “Samtalen jeg aldrig glemmer: NN 
vil altid huske samtalen med en dreng, der ringede, fordi han og søsteren fik 
tæsk. Samtalen blev et vendepunkt i drengens tilværelse”. Herefter følger en 
fortællingen om en far, der slog sine børn med bælter og knytnæver, hvordan 
volden var taget til, og hvordan børnene fik hjælp igennem Børns Vilkårs 
telefonrådgivning, varetaget af frivillige. Tidligere var der desuden videoklip 
på hjemmesiden med interviews med frivillige.

Fælles for disse to eksempler på kommunikation om frivillighed på hjem-
mesider er: Det tager kun et øjeblik at finde frem til både invitation og infor-
mation. Der stilles en række krav til de frivillige og opereres med introdu-
cerende følordninger, ligesom den interesserede bliver gjort klart, at det kan 
tage tid, før ansøgningen imødekommes og personen kaldes til samtale, og 
at der i øvrigt derefter kan være ventelister, før den frivillige kan komme i 
gang. Kommunikationen emmer af, at det ikke er nogen selvfølgelighed at få 
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lov at blive frivillig, og at der lægges vægt på faglige kvalifikationer og per-
sonlige ressourcer både ved optagelse og undervejs i arbejdet som frivillig.

Der ligger ikke i denne konstatering en opfordring til sognekirkerne om at 
indføre skriftlig ansøgning efterfulgt af “jobsamtale” og prøvetid. Af mange 
grunde. Lad mig blot antydningsvis nævne nogle: Sognekirkerne har ikke 
samme brand som disse organisationer og dermed muligvis ikke råd til at 
stille de samme krav. Sognekirkerne er folkets kirke og ikke alene de privile-
gerede, ressourcestærkes kirke. Og endelig ville de miste noget af det evan-
geliske særpræg ved at efterligne det professionelle jobmarkeds sortering 
i, hvem der kan bruges, og hvem der ikke kan. Når det er sagt, er det dog 
tankevækkende, at disse to organisationer stort set gør det stik modsatte af 
sognekirkerne uden at skræmme frivillige væk. Tværtimod har de periode-
vis ventelister, ligesom fx Reden København vandt Københavns Kommunes 
frivillighedspris for få år siden. 

For mig at se rejser det nogle spørgsmål: Kan vi være sikre på, at sogne-
kirkerne ikke har “råd til” at stille krav til frivillige? Kunne det tænkes, at 
en differentiering mellem en frivillighedskultur, der er åben for alle, og en 
frivillighedskultur, hvor der kræves særlige forudsætninger, robusthed og 
kompetencer ville være en vej at gå? Skal frivillighedskulturen i folkekirken 
være frit favnende for at være folkekirkelig? Er det i sig selv uevangelisk at 
gå strategisk til værks i rekruttering af frivillige og udnytte indsigter i, hvad 
der motiverer frivillige, med henblik på en målrettet rekrutteringsindsats 
også blandt ressourcestærke frivillige, som motiveres af krav og høje for-
ventninger til indsats? Er folkekirken blot ikke kommet dertil endnu, eller 
ønsker den slet ikke at komme dertil i sin frivillighedskultur? Hvad ville 
der ske, hvis folkekirken begyndte at stille krav eller sondre mellem forskel-
lige typer af frivillige, hvis motivation er indbyrdes stærkt varierende fra 
oplevelse af det tiltalende i en frivillighedskultur, hvor alle kan bruges, til 
en frivillighedskultur, hvor der stilles krav? Hvem ville det evt. appellere til, 
og hvem ville det jage langt væk? Hvem af de ansatte, menighedsrådsmed-
lemmer m.fl. ville stå inde for en sådan tilgang, og hvem ville betakke sig af 
teologiske eller ideologiske grunde?

Der er lang vej fra sognekirkernes tavshed eller “har du lyst til at være 
med”-tilgang til disse organisationers opregning af krav og signal om, at ikke 
enhver, der har lyst, nødvendigvis vil komme i betragtning. Er det tilsigtet, 
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eller er der inspiration at hente til en mere differentieret og tydeligere kom-
munikeret, fremtidig frivillighedskultur i folkekirken? Er der lavt hængende 
frugter at plukke gennem øget kommunikation i form af flere og tydeligere 
tekster, evt. krydret med story-telling i skriftlig eller filmet interviewform 
fra nuværende frivillige, som engageret kan fortælle omverdenen om, hvad 
det indebærer at blive frivillig ved en sognekirke?

Konklusion: både tekster og tavshed taler

Hvis kommunikation af frivillighed forsømmes, eller hvis kendskabet til an-
sattes, menighedsråds og nuværende kirkefrivilliges ønsker om, at flere af sog-
nets beboere bliver frivillige ved kirken, tages for givet, risikerer det at bidrage 
til en klubfrivillighed for de særligt indviede, der har andre kanaler til deres 
viden om frivillighed end den åbne kommunikationsform som fx hjemmesi-
der, der principielt er tilgængelig for alle. Der er ingen grund til at tro, at en 
sådan lukket frivillighedskultur med appel til dem, der i forvejen er inden for 
i varmen eller ved, hvordan man kan komme det igennem personligt netværk 
af kirkeligt engagerede venner og bekendte, er ønsket fra de kirkers side, som 
ikke har en åben og inviterende kommunikation om frivillighed. Det ville 
imidlertid være muligt med enkle midler at signalere en åben og inviterende 
frivillighedskultur – eller for den sags skyld en udfordrende og krævende, 
men stadigt inviterende frivillighedskultur, hvis det er det, der ønskes – ved 
at fortælle om mulighederne for at blive frivillig. Så længe rekruttering finder 
sted ud fra devisen: Vi ønsker flere og nye frivillige – vi siger det bare ikke til 
nogen! – er der opstillet nogle unødige barrierer for, at de uopdagede frivillige 
og dem, der ikke i forvejen har deres hyppige gang i kirke eller sognegård, 
bliver kirkefrivillige. Det vil alt andet lige være lettere at finde hen i sports-
hallen, boligforeningens eller daginstitutionens bestyrelsesarbejde, hvis disse 
mennesker ønsker at engagere sig i frivilligt arbejde, end at få den tanke, at de 
kunne blive en del af besøgstjenesten, kirkehøjskolen eller spejderarbejdet for 
slet ikke at tale om gudstjenesteforberedelsen ved at henvende sig til den lokale 
sognekirke. Der er ingen grund til at tro – eller kalkulere med – at den tanke 
vil opstå ud i det blå. Der er derfor heller ingen grund til at tro, at sognets be-
boere oplever det som naturligt, let eller indlysende at blive frivillig ved deres 
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kirke. Med mindre altså at nogen kommer og henvender sig personligt med en 
opfordring. Men det er en helt anden sag. Og den hører en anden artikel til.

Kilder

Rasmussen, Steen Marqvard 2017: Kandidatvillighed – at være eller ikke være 
kandidat til menighedsrådet. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Links til hjemmesider for de kirker, der lægges til grund for artiklen:

Islev Kirke, www.islevkirke.dk/

Bryndum-Vester Nebel Kirker, www.bryndumkirke.dk/

Gellerup Kirke, http://www.gellerupkirke.dk/

Gammel Haderslev kirke, www.gammelhaderslevkirke.dk/

Reden København, www.redenkoebenhavn.dk

Børns Vilkår, www.bornsvilkar.dk

Foruden en række vilkårligt udvalgte kirkers hjemmesider.

Birgitte Graakjær Hjort, ph.d., center- og afdelingsleder ved Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter.
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De foregående artikler belyser temaet frivillighed i folkekirken fra forskel-
lige både teoretiske og erfaringsbaserede vinkler. I det følgende sammenfat-
ter jeg nogle pointer og foreslår, hvordan menighedsråd kan omsætte dem 
til konkrete punkter til drøftelse. Det sker i tre afsnit, som også udgør tre 
emneområder.

Første afsnit fokuserer på teologiske drøftelser og menighedsrådets pligt. 
Emnet i andet afsnit er nogle basale forhold, som kan være gode at drøfte, før 
man begynder at hverve frivillige, og når arbejdet kører. Tredje afsnit giver 
forslag til, hvordan dialogen om og arbejdet med frivillighed kan tænkes og 
tilrettelægges som en proces.

Alle forslag må læses med forbehold for, at nogle læsere allerede har udledt 
dem, eller at de for nogle ikke bidrager med noget nyt. Det sidste afhænger 
af, hvilken virkelighed, viden og erfaring man forbinder dem med. Følgelig 
kan det modsatte også gælde.

Henvisninger til artikler i dette nummer af Kritisk forum for praktisk teo-
logi er anført med forfatterefternavn i parentes; de øvrige følger tidsskriftets 
standard.

Hvordan man er kirke

En vigtig forudsætning for at drøfte frivillighed er, at både menighedsrådet 
kollektivt og det enkelte medlem gør sig sin rolle klar. Det kunne være op-
lægget til en temadag i tråd med de udbredte visionsdage. Men hvor visionen 
afspejler en uopnåelig ambition og dermed er udtryk for en stræben1, hand-
ler det her om at opnå fælles erkendelser med afsæt i konkrete spørgsmål til 
det enkelte medlem, f.eks.: Ser du dig selv som frivillig (Westergaard, s. 4-8)? 
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Hvor står du i forhold til “forstyrrelser udefra” (Laursen, s. 53-60)? Hvad 
tænker du om magtforholdet i kirken (Dickmeiss, s. 39-52)?

Næsten uanset hvilke spørgsmål man stiller, vil svarene indikere, hvilke 
kirke- og menighedssyn der florerer i menighedsrådet. Følgelig er det nær-
liggende også at drøfte folkekirkens dobbeltrolle som på den ene side en in-
stitution i begge ordets betydninger – dvs. en organisation, som løser visse 
samfundsmæssige opgaver, og en tradition og ordning i samfundet2 – og 
på den anden side en kristen menighed. Det kan lægge op til samtaler om, 
hvilken kirke man ønsker (Laursen), og hvorvidt disse ønsker kan involvere 
frivillige.

Det kan også lægge op til samtaler om, hvordan menighedsrådet efterle-
ver sin pligt som sognekirkens direktion, som samtidig skal “virke for gode 
vilkår for evangeliets forkyndelse”3 og “byde gode vilkår for den kristne me-
nigheds liv og vækst”.4 Det sidste bliver ofte fortrængt af drøftelser om øko-
nomi og drift eller pålagt præsten (Abildgaard 2017), hvorfor det er et oplagt 
benspænd på en temadag.

Fordelen ved at drøfte dette på temadage er, at det klarlægger fælles for-
ventninger og individuelle meninger om behov og formål koncentreret, 
fremfor at klarheden kommer stykkevis på menighedsrådsmøderne.

Syn for sogn

Det er almindeligt, at menighedsråd lader sig inspirere af hinanden. Det kan 
udvide horisonten, men det kan også medføre skuffelser. For at nabosognet 
lykkes med frivillighed, betyder ikke, at man uden videre kan eftergøre det 
med samme succes. Så selvom man ikke skal være original (Dickmeiss), må 
man tage alvorligt, at sogne er forskellige: Der vil i de enkelte menighedsråd 
være forskellige meninger om, hvorvidt man skal involvere frivillige udefra,5 
og om man har andre sognebørn at hverve frivillige iblandt. Derfor bør me-
nighedsrådet supplere sine overvejelser over behov, formål og forventninger 
med tanker om sognets demografi og konkrete drøftelser om opsøgning og 
formidling.

Demografi er befolkningsbeskrivelse: Man må kende sit sogn for at få et 
retvisende billede af frivilliggrundlaget, herunder undersøge netværksmu-
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ligheder og iagttage, at frivillighed er knyttet til livsfaser (Hjære og Jørgen-
sen, s. 28-38; Frederiksen, s. 19-27). På den baggrund kan man gøre sig kva-
lificerede antagelser om frivillighedens vilkår, imødegå skuffelser og opnå 
et udblik, som umiddelbart kan udnyttes på to måder: 1) som argument for 
at indordne sig eller fortsætte som altid eller 2) som ansporing til samvirke/
samskabelse (Hjære og Jørgensen). Så i stedet for at se ‘civile’ foreninger som 
konkurrenter kan man altså se kirken som integreret i det lokale forenings-
liv6 og f.eks. indbyde til samarbejde om at koordinere aktiviteter og samle 
dem i en Facebook-gruppe7 eller by-kalender.8

Dette arbejde er forbundet med formidling. Hvis man ikke udbreder sine 
hensigter, ved andre ikke, at man har dem. Hvis man ikke efterspørger frivil-
lige, ved potentielt frivillige ikke, at de er efterspurgt. Og hvis man ikke imø-
dekommer frivillige initiativer ved at vise, hvor man kan henvende sig med 
dem, kommer de næppe heller (Hjort, s. 61-72). Altså må menighedsrådet ty-
deliggøre sin(e) vision(er) og vise, hvad det forventer af samarbejdspartnere 
og frivillige, og omvendt: hvad disse kan forvente af samarbejdet.

Der findes mange formidlingsfora. De fleste sogne har hjemmesider for-
uden sogn.dk, mange har et kirkeblad og/eller fast spalteplads i en avis, og 
stadig flere har Facebook-sider. Endelig er der menighedsrådsmødet, som 
er offentligt, og det lovpligtige, årlige menighedsmøde, som sammen med 
Facebook og direkte opsøgning er oplagte til den tovejskommunikation, 
som det i grunden handler om at etablere.

To ben i proces

Uanset om arbejdet med frivillige skal opbygges eller videreføres, bør de 
drøftelser, som er beskrevet hidtil, tages fortløbende. Mangler menigheds-
rådet kompetencer i den forbindelse, kan man hente hjælp på kurser9 (eller 
blandt frivillige), såvel som man kommer langt med følgende enkle, organi-
satoriske tiltag.

Med henvisning til menighedsrådets dobbeltrolle som direktion og an-
svarlig for forkyndelsens vilkår kan rådets arbejde anlægges på to ‘ben’, et 
administrativt og et kirkeligt. Man kan lave visions- og temadage for begge 
og i særskilte årshjul fastlægge de påkrævede og aftalte begivenheder, gøre-
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mål og aktiviteter. Til forskel fra en almindelig kalender er årshjulet en slags 
evighedskalender med fast tilbagevendende punkter.10

Som direktionsværktøj kan man med årshjul sikre, at man overholder For-
valtningsloven, nemlig ved at fastlægge afholdelse og opfølgning af bl.a. de 
lovpligtige medarbejdermøder, mus-samtaler og arbejdspladsvurderinger. 
Hvad angår det kirkelige, kan man angive årlige begivenheder og fastlægge 
tilknyttede planlægningsmøder, indkaldelses- og tilmeldingsfrister o.l.

Den forudsigelighed, som årshjulet medfører, giver ro til langsigtet forbe-
redelse og mindsker risikoen for overraskelser og forsømmelser. Samtidig 
understøtter det en fortløbende samtale om pligt, ansvar, interesser og am-
bitioner i henseende til både direktion og forkyndelse, som man også kan 
involvere frivillige eller f.eks. kommunale samarbejdspartnere i (Hjære og 
Jørgensen).,

Afsluttende

Forslagene her er langtfra udtømmende. Parallelt med arbejdet med dette 
nummer af Kritisk forum for praktisk teologi er der udkommet flere bøger 
og artikler om emnet. Derfor kan forslagene læses ind i en række af aktu-
elle overvejelser over et emne, som i en levende kirke konstant udvikles og 
nuanceres.

Litteratur

Abildgaard, Søren 2017: “Tanker om menighedsrådets arbejde med liv og vækst 
i kirken”. I Kirken i dag. Frederiksberg: Kirkefondet.

Jensen, Vivi Rolskov 2017: “Visioner – fælles retning i menighedsrådsarbejde 
med fokus på liv og vækst”. I Kirken i dag. Frederiksberg: Kirkefondet.
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Noter

1 Jf. erhvervslederen Stine Bosse i bogen Bossen – om balance i ledelse, Gyl-
dendal 2013, og refereret på hendes website: http://www.bosse.biz/visionen-
virksomhedens-ambition/; sidst set 26.07.17. Til nuancering definerer udvik-
lingschef i Landsforeningen af Menighedsråd Vivi Rolskov Jensen begrebet 
vision som “en anden måde at sige: Hvad vil vi i fremtiden? Hvad vil vi gerne 
opnå?” og angiver et konkret formål med visionsarbejdet, nemlig at “komme 
fra tanke til handling og fra idé til virkelighed” (Jensen 2017).

2 Den Danske Ordbog: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=institution. Sidst 
set 26.07.17. 

3 Menighedsrådsloven kap. 1, § 1, stk. 2. https://www.retsinformation.dk/
forms/r0710.aspx?id=152415#Kap1. Sidst set 17.05.17. 

4 Menighedsrådsloven kap. 2, § 7. Ibid.

5 Jf. Laursen: eksempelvis nogle nye frivillige, som ikke har været med til at 
opbygge ‘kernen’. 

6 Eks.: Løsning og Korning sogne: http://www.losnkornsogn.dk/page/247/fa-
stelavnsgudstjeneste. Sidst set 19.07.17.

7 Eks: “Info fra borger til borger i Varde by”: https://www.facebook.com/
groups/923640814350026/. Sidst set 19.07.17.

8 Eks.: “Bordings bykalender”: www.7441.nu. Sidst set 29.06.17.

9 Bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd udbyder løbende kurser i f.eks. 
“Kommunikation og feedback”; jf. http://www.menighedsraad.dk/kurser/ 
pr. juli 2017.

10 Se f.eks. http://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/ledelse-og-organisa-
tion/virksomhedens-aarshjul/, som både viser en årshjulskabelon og fore-
slår, hvad det kan indeholde. Sidst set 09.08.17. 

Jacob Bech Joensen, sognpræst i Virklund sogn.
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