Billede af kirken

Hvordan bliver man frivillig?
Kontakt
Erhard Westenberg: e-mail esw@km.dk eller telefon
5120 7206
Bo Scharff: e-mail bosc@km.dk eller telefon 2046 3488
Claus Hegelund: e-mail formand@terslevkirke.dk eller
telefon 5194 1339
Peter Fabian: e-mail nstfmd@terslevkirke.dk eller telefon 5638 1644

Du får ikke løn for at være frivillig, men du er hjertelig
velkommen til alle vore arrangementer – og en gang
årligt arrangerer menighedsrådet et arrangement for
vores kreds af frivillige

En grøn kirke i et grønt område

En grøn kirke i et grønt område

Vi tror ikke på, at vi selv har alle gode ideer til det frivillige
arbejdet – så vi er meget interesseret i, at høre dine tanker
og ideer.

Frivillig i
Terslev Kirke ?
Der er mange aktiviteter i Terslev Kirke og Sognegård,
så der er brug for alle, der vil give af sin tid og sine evner.
Det at være frivillig er for mange mennesker ikke kun at
give, men i lige så høj grad at modtage:
Du gør andre mennesker glade og oplever dermed
ofte selv glæde.
• Du kan bruge dine evner og give dine værdier videre.
• Du kan lide at være aktiv sammen med andre mennesker
•

I Terslev Menighedsråd er vi alle frivillige

Terslev Kirke, et sted hvor vi mødes om tro, tvivl, musik og glæde
Hvem kan være frivillig?
At være frivillig er for
• unge, voksen, ældre
• dem med børn og dem uden børn
• dem, der aldrig kommer og dem, der
altid kommer i kirken
• dem, der bare har lyst
Det er ikke meningen, at frivillige skal
tage arbejdet fra de ansatte.

•

Kirkekaffe
Lave kaffen i sognegården, bære kaffen op i kirken og servere kaffen
efter gudstjenesten.

•

Kirkevært

Byde velkommen til kirkens gæster, udlevere salmebøger – lukke kirkedøren når gudstjenesten begynder – og hjælpe med
servering af kaffe (som vi nu har efter hver gudstjeneste) og
hyggesnakke med kirkegæsterne

Hvad er det at være frivillig?
At være frivillig er:
• at være en del af et åbent og aktivt fællesskab
• at være med til at forme det aktive liv i kirken
• at møde andre engagerede mennesker
• at være med i et arbejdsfællesskab
• Ingen frivillig er alene om opgaverne – med mindre det er aftalt.

•

Arrangementer i sognegården
At deltage i almindelige huslige sysler
som f.eks. borddækning, lave kaffe og
te. Indkøb af kage m.v. - evt. bage noget selv

•

Læsning under gudstjenesten
Læse dagens tekst for menigheden

Hvad laver en frivillig?
•

Indkøb til arrangementer
Indkøb af kage m.v. - evt. bage noget
selv

