
 

 
  

Bliv frivillig 



I Assing Sogn er der en stærk tradition for, at mange tager 

del i kirkens liv – deltager i gudstjenester, arrangementer 

og andre aktiviteter. Det er skønt og godt. Derfor er der 

også brug for frivillige kræfter, der kan hjælpe til, så de 

gode rammer altid er i orden.  

I denne folder kan du læse nærmere om, hvilke jobs vi al-

tid kan bruge flere frivillige medarbejdere til.  

Vækker noget din interesse, så kontakt os – du finder kon-

taktinformation på bagsiden af denne folder. Har du en ide 

til et andet eller nyt frivilligt job, er du meget velkommen 

til at bringe ideen videre til os. 

 

 

 

  



SOGNEHUSAFTEN 

Sognehusaften er foredragsaftener arrangeret af menig-

hedsrådet. De holdes i Assing Kirkes Sognehus. 

Opgaver 

1. Borde og stole skal stilles op, og der dækkes op til kaf-

febord. 

2. Der skal brygges kaffe/the, skæres kage m.m. samt 

serveres under mødet. 

Der skal ryddes op/vaskes op efter mødet. 

Tidsfaktor 

Der holdes Sognehusaften 8 gange i løbet af et år. Det er 

altid torsdag aften og typisk sidste torsdag i en måned.  

Opgave 1 løses fra kl. 16.00 samme dag – det tager ca. en 

time. Opgave 2 løses fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00.  

Vi vil gerne have din hjælp mindst to gange i løbet af en 

sæson. 

 

 

KIRKEKAFFE 

Kirkekaffe er et tilbud efter en søndagsgudstjeneste. Kaf-

fen serveres i kirken.  

Opgave 

Der brygges kaffe i Sognehuset. Den pakkes ned sammen 

med kopper, småkager m.m. og tages med til Assing Kirke. 

I kirken findes klapborde frem, og der gøres klar til serve-

ring efter gudstjenesten. Oftest er det et menighedsrådets 

medlemmer, der klarer denne tjans. 

Efter gudstjenesten hjælper du med at servere kaffen og 

sidenhen rydde op. 

Tidsfaktor 

Der er kirkekaffe en søndag i måneden ca. 10 gange om  

 



året, typisk ved en gudstjeneste kl. 10.00. Som kaffebryg-

ger og vært vil du typisk skulle møde ind i Sognehuset en 

times tid før gudstjenesten og være færdig en times tid ef-

ter gudstjeneste.   

Vi vil gerne have din hjælp mindst to gange i løbet af et år. 

 

 

ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER 

I løbet af et år afholder vi forskellige enkeltstående arran-

gementer; det kan fx være optaktsmøder for sognerejse, 

påskemåltid eller tilsvarende. Typisk bliver arrangemen-

terne holdt i Assing Kirkes Sognehus. 

Opgaven 

vil knytte sig til det enkelte arrangement og naturligt vari-

ere afhængigt af arrangementets karakter. Typisk indebæ-

rer det: 

Borde og stole skal stilles op, og der dækkes op. 

Der skal gøres en servering klar, brygges kaffe/the m.m., 

samt serveres under mødet. 

Der skal ryddes op/vaskes op efter mødet. 

Tidsfaktor 

Vil afhænge af det givne arrangement, men du melder dig 

kun til én opgave ad gangen. 

 

 

  



ARRANGEMENTER FOR BØRN OG UNGE 

Arrangementer for børn og unge spænder vidt – alt fra 

spaghettigudstjenester, minikonfirmander/konfirmander 

(forældremøder, ture og lejr, telegramvagt, Blå mandag 

m.m.), ungdomsarbejde m.m. 

Opgave 

Praktiske opgaver, der knytter sig til det enkelte arrange-

ment. Du vil typisk skulle hjælpe med at gøre lokalerne 

klar (fx stille borde/stole op), gøre forplejning klar, opryd-

ning og lignende.  

Tidsfaktor 

Arrangementerne er typisk enkeltstående arrangementer, 

så dit tidsforbrug vil variere alt afhængig af, hvilket arran-

gement, du tilknyttes.  

Vi vil gerne have dit navn på en telefonliste. Så ringer vi til 

dig i forhold til et konkret arrangement eller specifik op-

gave, naturligvis i god tid forud.  

 

 

DIVERSE AD HOC OPGAVER 

I løbet af et år kan der opstå forskellige behov for at få løst 

diverse ad hoc opgaver. Det kan være alt lige fra opgaver i 

forbindelse med sogneindsamling, kreativ hjælp - fx pro-

duktion af en rekvisit eller syning af dragter til et arrange-

ment eller en gudstjeneste … mulighederne er nærmest 

uudtømmelig! 

  



Opgave 

Meld dig til en uspecificeret opgave… Vi vil gerne have en 

telefonliste med navne på dem, vi kan ringe til – du ved 

selv, hvad dine interesser og stærke sider er, så gør os 

gerne opmærksom på dette. 

Tidsfaktor 

Vil afhænge af den konkrete opgave… 

 

 

DE FOLKEKIRKELIGE ORGANISATIONER 

I Assing Sogn er der, foruden at give en hånd med ved kir-

kens tilbud, rig mulighed for at blive frivillig medarbejder i 

det folkekirkelige arbejde, fx på Den Blå Mølle, i Folkekir-

kens Nødhjælps Genbrugsbutik, hos De grønne Pigespej-

dere, FDF Kibæk og børne- og ungdomsklubberne i missi-

onshuset. 

De hører helt bestemt gerne fra dig, hvis du er interesseret 

i at blive frivillig medarbejder hos dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

Frivillig koordinator Mogens Øster Jørgensen 

Tlf. 4068 0573    mail oester.mogens@gmail.com 

 

Menighedsrådsformand Edith Knudsen  

Tlf. 9719 2277    mail karledith@mail.dk 

 

Sognepræst Klaus Buch Møberg 

Tlf. 6122 2510    mail kbm@km.dk 
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