
INGERFAIRS KURSUS I 
LEDELSE OG INVOLVERING AF 
FRIVILLIGE I FOLKEKIRKEN

 

” ”Rigtig gode, relevante og brugbare værktøjer 
Ulla Holmgaard, kirke- og kulturmedarbejder



SÅDAN SKABER DU ET GODT 
FRIVILLIGMILJØ I DIN KIRKE
• Få en indsigt i det særligt kirkelige, der 

er på spil, når den lokale frivillighed skal 
bidrage til kirkens liv.

• Få frivilligkoordinatorens redskabskasse, 
så du skaber en rød tråd i dit arbejde med 
organisering, rekruttering, fastholdelse og 
ledelse af frivillige i kirken.

• Stå stærkere, og brænd igennem som 
leder af frivillige, når du lærer, hvordan du 
stiller krav til dine frivillige og begejstrer 
dem.

ET UDDANNELSESFORLØB MED FOKUS 
PÅ FRIVILLIGHEDEN I KIRKERNE

Frivilligheden har ændret sig! Frivillige i dag 
stiller nye krav til, hvad de vil engagere sig i 
og hvordan – også i kirken! Når vi ikke for-
står kirken som bygning, men som de men-
nesker, der deltager, skal du være skarp, når 
du koordinerer de frivilliges indsats. På dette 
kursus får du praksisnære redskaber og ideer 
til at sikre en sammenhængende tilgang til 
dit arbejde med frivillige. På kurset arbejder 
vi også med at skabe en sammenhængende 
tilgang til at involvere og lede frivillige på 
måder, hvor det både giver mening for de 
nye generationer af frivillige at engagere sig 
og for den måde, I gerne vil være kirke på. 
På den måde lærer du at arbejde strategisk 
og systematisk med at udvikle frivilligheden, 
så den hænger sammen med, hvem I er, og 
hvilke værdier der styrer retningen for kirken. 

UNDGÅ, AT ARBEJDET MED FRIVILLIGE 
BLIVER EN TIDSSLUGER

Frivilligheden er en naturlig del af kirken, 
men det betyder ikke, at du ikke må sæt-
te en retning for de frivilliges indsats. I en 
travl hverdag bliver arbejdet med frivillige 
hurtigt nedprioriteret eller begrænset til 
eksempelvis konfliktløsning og vagtplanen 
for kirkens julebasar. Med ansvaret for de 
frivillige er det ofte dit ansvar at vejlede 
kolleger og sikre, at arbejdet med frivillige 
ikke bliver et konfliktemne. Derfor får du 
en praksistestet redskabskasse med gode 
modeller og tilgange til at organisere, re-
kruttere og fastholde frivillige. På den måde 
kan du også bringe viden med hjem til din 
kirke om, hvordan I bedst kan arbejde med 
frivillige, uden det bliver en tidssluger eller 
et konfliktemne.

SÅDAN BRÆNDER DU IGENNEM OG 
STÅR STÆRKT SOM LEDER AF FRIVILLIGE

Ledelse af frivillige handler om at motivere. 
Derfor sætter kurset dig i stand til at inspi-
rere og anerkende dine frivillige. Ledelse 
af frivillige handler også om at turde stille 
krav og have ambitioner. På kurset får du 
kortlagt din egen ledelsesprofil, og du får 
indsigt i, hvordan du kan bruge dine styr-
ker som leder til at motivere de frivillige. 
Samtidig får du nyttige greb til at skabe 
gode fællesskaber med og blandt de frivilli-
ge. På den måde giver uddannelsen dig en 
række redskaber til at motivere frivillige, så 
du fastholder dem som de gode og vigtige 
medarbejdere, de er.



DAG 1
HVORDAN ER FRIVILLIGHEDEN I 
FOLKEKIRKEN FORSKELLIG FRA 
FRIVILLIGHEDEN I FORENINGER, 
OG HVORDAN ORGANISERER VI 
INDSATSERNE I VORES KIRKE?

• Velkommen til uddannelsesforløbet 
og mødet med de andre deltagere. 
Her sætter du mål for, hvordan du vil 
bruge uddannelsen i din hverdag.

• Kirketyper og menighedsopfattel-
ser: Hvad kendetegner din kontekst, 
og hvem er I kirke for og med?

• Frivilligkoordinering som en faglig-
hed – sådan bruger du en strate-
gisk og systematisk tilgang i arbej-
det med frivillige.

• Sådan organiserer du det frivillige 
miljø, så der er sammenhæng mel-
lem de aktiviteter, I engagerer frivil-
lige i, og det, I vil som kirke.

DAG 2
REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 
AF FRIVILLIGE

• Få redskaberne til at lave en 
mål-rettet rekrutteringsindsats, der 
ikke bliver brandslukning eller en 
tidsrøver.

• Udarbejd profiler på de personer, 
du gerne vil have fat i til frivillig-
rollerne i din kirke.

• Bliv klædt på til at tage godt 
imod nye frivillige, så de føler sig 
inkluderet i fællesskabet og ved, 
hvad de skal lave.

• Lær om de fire forskellige typer 
fællesskaber, så du kan være med 
til at skabe de mest relevante 
fællesskaber

DAG 3
DIN ROLLE SOM LEDER AF FRIVILLIGE 
OG MOTIVATION

• Få det teoretiske fundament til at 
lede frivillige på en hensigtsmæs-
sig og effektiv måde.

• Kortlæg din personlige ledelsesstil, 
så du ved, hvor du står stærkt, og 
hvor du skal sætte ind.

• Lær forskellige tilgange til at 
motivere frivillige, så du fastholder 
dine ressourcepersoner.

• Skab holdånd og selvkørende 
frivilliggrupper, så deltagerne får 
ejerskab over målene.



PRAKTISK INFORMATION
STED: 
MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11,  
8000 Aarhus C.

DATOER: 
Dag 1: 29. oktober 2019 kl. 09.30-15.30
Dag 2: 14. november 2019 kl. 09.30-15.30
Dag 3: 27. november 2019 kl. 09.30-15.30

Undervisning alle dage fra kl. 9.30-15.30. 
Vi starter med morgenmad kl. 9.00.

PRIS:
Deltagerpris: 6.800 kr. ekskl. moms.  
Prisen inkluderer: 
• Forplejning på alle kursusdage 
• En bogpakke med: 
– Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken
– Sådan leder du frivillige i forskellige situationer 
– Sådan rekrutterer du frivillige
(Værdi: 695 kr.).

TILMELDING:
Du tilmelder dig ved at skrive dit navn og din orga-
nisation til tilmelding@ingerfair.dk. 

Skal du betale via EAN?
Vær venlig at oplyse os EAN-nummer og eventuel 
referencetekst, hvis din organisation har sådan et.

Tilmeldingsfrist: 1. september 2019
Tilmelding er bindende. Ved afmelding frem til 30 
dage før tilmeldingsfristen den 1. september 2019 
refunderes 50 % af beløbet. Ved afmelding senere 
end 30 dage før og til og med den 1. oktober refun-
deres 25 % af beløbet. Ved afmelding efter den 
1. oktober refunderes beløbet ikke. 

Efter du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftel-
sesmail, hvor du får at vide, om du er optaget. Inden 
for 10 arbejdsdage modtager du en faktura. Det er 
først, når fakturaen er betalt, at du er endeligt til-
meldt. Betaler du ikke din faktura rettidigt, forbehol-
der vi os retten til at tilbyde din plads til en anden.

OM INGERFAIR
Ingerfair er en højt specialiseret konsulentvirksom-
hed inden for professionalisering af arbejdet med 
frivillige og samarbejder mellem civilsamfundet og 
det offentlige. I Ingerfair har vi altid haft den vision, 
at arbejdet med frivillige anerkendes som den sær-
lige faglighed, det er. En af vores styrker er, at vi til 
daglig løser en bred vifte af opgaver for både store 
og små foreninger samt i det offentlige på forval-
nings- og institutionsniveau. På den måde har vi et 
bredt kendskab ”hele vejen rundt om bordet”. 

Læs mere om vores arbejde og faglige materialer på 
www.ingerfair.dk. 

UNDERVISER:
TROELS BROBERG 
CARLANDER
Troels B. Carlander er chef-
konsulent i Ingerfair. Han er 
cand.mag. i idéhistorie og 
har mange års erfaring på 
det frivillige område. Her 
har han både som ansat og 
frivillig arbejdet inden for for-

skellige sektorer i FrivilligDanmark hos bl.a. Dansk 
Ungdoms Fællesråd, NGO FORUM og Roskilde og 
Køge sygehuse. Han har desuden erfaring fra flere 
udviklingsforløb og kurser med kirker og kirkelige 
organisationer.

Troels er medudvikler af læringsspillet Teamleader 
og er forfatter til bøgerne Ledelse og involvering af 
frivillige i folkekirken (2016) samt Sådan rekrutterer 
du frivillige (2018).

Der tages forbehold for ændringer


