Frivilligpolitik ved Gl. Haderslev Kirke
Menighedsrådet ved Gl. Haderslev Kirke udbreder ansvaret for kirkens liv og vækst ved
at invitere frivillige medarbejdere til at være en del af arbejdsfællesskabet omkring kirken.
En frivillig medarbejder hos os skal ses, høres, bruges og værdsættes.
De frivillige job skal være konkrete, afgrænsede i tid og sted og evt. tilpasset den enkelte frivillige. Én gang om året drøftes frivilligpolitikken i menighedsrådet og løbende
overvejes de arbejdsopgaver, der kan varetages af frivillige, ligesom nye initiativer kan
sættes i værk i relation til det frivillige engagement. Evt. annonceres efter flere, ligesom ”reserver” løbende holdes orienteret.
Frivillige medarbejdere tilknyttes til tovholdere, der relaterer til menighedsrådet eller
er medlem af rådet.
En tovholder er den ansvarlige for de konkrete opgaver og har ”omsorgsfunktionen” af
en arbejdsgiverfunktion i forhold til de frivillige. Tovholderen stiller sig til rådighed som
sparringspartner for den enkelte, sørger for hver enkelt er grundigt orienteret og føler
sig som medarbejder ved Gl. Haderslev Kirke.
Det er menighedsrådets ansvar





At etablere relevante, åbne arbejdsfællesskaber, så flest mulige talenter kan bidrage til kirkens liv og vækst
At gøre rekrutteringen/indledende samtaler til en del af en stillingsbeskrivelse,
ligesom fordeling af og opfølgning på de enkelte opgaver.
At udpege ansvarlige tovholdere til de konkrete opgaver.
At sætte pris på de frivillige, dels ved løbende medarbejderorientering, evt.
mail, dels ved afholdelse af arrangementer målrettet den frivillige styrke.

De frivillige skal ikke blot ses som en arbejdskraftreserve, men inddrages i ansvar og
medtænken. De skal bære med på de fællesskaber omkring forkyndelse, læring, fest,
diakoni og mission som menigheden har interesse for og ressourcer til. Og de skal være
en del af det netværk, der placerer vores sognekirke midt i sognet, gør den vedkommende og tilgængelig for alle aldersgrupper og hjælper den til at forstå verden.

Aktivitet

Kaffebrygning- alm gudstj.

Kirkebil

Kordegne-læsning

Kimelaug

Spaghettigudstjenester

Besøgstjeneste

Og så videre

På menighedsrådets vegne
Rasmus Hejsel, fmd
januar 2020

Tovholder

Frivillige

