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Ledelse af frivillige i kirkeligt regi.
Hvorledes lever frivilligkoordinatoren de kristne værdier ud - som
tovholder og som rollemodel for de
frivillige?
Samvirkende Menighedsplejers værdigrundlag har udgangspunkt i centrale
kristne værdier: fællesskab, medmenneskelig nærhed, omsorg, rummelighed,
ligeværdighed og barmhjertighed. Mange
koordinatorer oplever at være ensomme i
deres rolle og trænger til at blive styrket i
bevidstgørelsen af, hvad rollen som koordinator indebærer. Til tider kan gode idéer
til hjælpeaktiviteter for udsatte grupper
strande ved, at mange ikke tør tage koordinatorrollen på sig. Trivslen og udviklingen
i det frivillige miljø er meget afhængig af
koordinatoren, dennes fortolkning af sin
egen rolle og dennes evne til at omsætte
organisationens værdier til håndterbare
handleplaner for de frivilliges indsatser i
forhold til dem, de frivillige gør noget for.
Det er disse emner, kurset tager op.
Vi vil tilbyde deltagere i kursusaktiviteten
at facilitere regionale netværksgrupper for
koordinatorer, så at de opfølgende kan samles om at udvikle en bevidsthed om deres
vigtige rolle i forhold til de frivillige – og
støtte hinanden i processen.
Hovedtemaer på kurset vil være:
• De kristne værdier i praksis: Fællesskab,
medmenneskelig nærhed, omsorg,
rummelighed, ligeværdighed og
barmhjertighed. Praksiseksempler.
• Hvordan få mod til at være
frivilligkoordinator i kirkens arbejde?
• Hvordan kommer de kristne værdier
i spil, når frivilligkoordinatoren står
i sin rolle som leder af de frivillige?
• Kan koordinatorerne have glæde af
regionale erfa-grupper?
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Hvem kan deltage?
Kurset er for dig, der er koordinator af det
frivillige arbejde i kirken, eller for dig, der
planlægger at få en koordinerende rolle.
Således henvender kurset sig til frivillige og
ansatte med et særligt ansvar for at varetage
lederforpligtelser i forhold til frivillige i
kirkens arbejde.
Hvad kan du lære?
• At blive mere bevidst om din egen rolle
• At bliver mere bevidst om betydningen
af de værdier, du lægger ind i din
koordinerende funktion
• At blive mere tydelig i din pædagogiske
funktion som rollemodel for de frivillige.
• At være med til at tilføre det frivillige
arbejde mere glæde og energi, så også
de frivillige på den måde får et større 		
overskud i opgaverne.
• At få et større overskud som koordinator
af de frivillige
Program for kurset:
Kl. 10.00: Ankomst, kaffe og brød
Kl. 10.30: Velkomst og morgenandagt
Kl. 10.45: Oplæg:  Ledelse af frivillige
i kirkeligt regi. Hvorledes lever
		
frivilligkoordinatoren de kristne
		
værdier ud - som tovholder og
		
som rollemodel for de frivillige?
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Arbejde i mindre grupper med
		
afsæt i egen praksis
Kl. 14.15: Erfaringsudveksling og perspek		
tiver i forhold til dagens temaer
Kl. 15.00: Opsamling og afrunding
med kaffe
Kl. 15.45: Evaluering af dagen
Kl. 16.00: Farvel og tak for i dag.
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