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Overvejelser vedr. ledelse og motivering af frivillige  
I den katolske sammenhæng. 

 
V/ Maria Truelsen/formand for Pastoralrådet og menighedsrådet i Esbjerg  

og Eva Vinther/formand for menighedsrådet i Høje Tåstrup og medlem af PR. 
 

 
Vi har begge arbejdet som frivillige i den katolske kirke i ca. 20 år og har erfaringer fra mange 
sammenhænge og fra mange slags samarbejde. Vi har arbejdet, fordi vi ønskede det, men er enige 
om, at arbejdsbetingelserne ikke altid er gode, at der generelt mangler opbakning og 
anerkendelse, og at vi som kirke burde fokusere på at gøre dette arbejde mere tilfredsstillende. 
 
Disse overvejelser er ikke ment som en kritik af nogen personer, det er mere overvejelser, som vi 
håber, hvad enten man selv har disse erfaringer eller ej, kan være med til at sætte fokus på dette 
område i kirken.  
 
Vi vil hermed gerne indbyde til en debat/undersøgelse af hvordan PR repræsentanterne i 
menighederne opfatter situationen omkring frivillige i deres egne menigheder. 
 
Vi vil her pege på to forskellige områder, som vi mener, er medvirkende til at skabe - de til tider – 
utilfredsstillende forhold for de frivillige kræfter i kirken.  
 
1) Det ene område er holdningen om ”at præstens kald er på et højere niveau end andres”.  
 
2) Det andet område, vi vil pege på her, er spørgsmålet om ”hvordan man motiverer og 
organisere frivillig arbejdskraft.” 
 
Ad. 1) 
Vi mener, at en af de mere grundlæggende og skjulte årsager til utilfredshed og dårligt samarbejde 
er en holdning, som både hersker hos lægfolk og præster, som tager for givet at præstekaldet og 
præstens levevis befinder sig på et højere niveau end andre kald, og at alle andre derfor skal 
underlægge sig dette og indrette sig derefter. (Pave Frans siger om dette, at denne holdning er et 
overgreb på ideen om, at kirken fundamentalt se består at ligeværdige medlemmer.)  
 
I praksis betyder det, at præstens tid, hans opgaver og hans behov kommer i første række, at vi, 
som skal arbejde sammen med ham, må vente, da vores tid er mindre kostbar, vi må bøje af og 
sætte vores egen ”know how” til side, også selvom vi måske ved bedre end præsten i visse 
situationer.  
Denne holdning betyder også at præsten ofte får værdsættelsen og anerkendelsen, også for 
situationer, hvor han ikke har været primus motor, eller hvor der er tale om et teamarbejde.   
  
Det hører også med til denne holdning, at den frivillige bare skal være glad for at tjene Gud i 
kirken, at det er belønningen og motivationen i sig selv, at man som frivillig i kirken derfor ikke 
behøver den samme slags anerkendelse og feedback, som er praksis i andre sammenhænge og 
som erfaringsmæssigt er med til at give arbejdsglæde.  
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Vi vil gerne understrege, at denne holdning lever lige så høj grad hos lægfolk som hos præster. 
Den ligger i kulturen og vi er alle sammen med til at holde den i live. 
Vi mener denne holdning er med til at skabe vanskelige betingelser for et mere konstruktivt og 
ligeværdigt samarbejde. 
 
Ad. 2) 
Den anden ting, vi gerne vil pege på er manglende forståelse for og viden om, hvordan man leder 
og motiverer i frivilligt arbejde. Det vil vi kigge lidt på i det efterfølgende. 
 
Præsten er den eneste i menigheden, som har fået rigtig autoritet. Det betyder både, at han kan 
bestemme alt, men også at alle ser hen eller op til ham.  
Da han er den ultimative autoritet i menigheden, er han dermed også leder og det må forventes af 
ham, at han påtager sig lederskab. Han er dermed i sidste instans ansvarlig for at lede og fordele 
arbejdet og han er som leder den primære kilde til anerkendelse og værdsættelse. 
 
Han kan ikke – intet menneske kan – respondere tilfredsstillende på alle de fordringer som folk 
kommer med og al den feedback, som folk har behov for, hvis ikke der samtidig er en struktur i 
menigheden, som understøtter ham i denne opgave.    
Derfor ser man også ofte, at folk påtager sig en opgave, og drosler ud igen ret hurtigt. Mangel på 
opbakning, er bl.a. en af de forklaringer, man får, hvis man spørger. 
 
Grunden til at det alligevel fungerer i menigheden, er ofte fordi, der er en eller to personer, der 
bærer det hele (tordenskjolds soldater) og påtager sig ansvaret for de fleste opgaver og arbejde. 
Det er uholdbart på sigt - fordi hele sammenhængen dermed hviler på et enkelt eller få 
menneskers (uofficielle) indsats og fordi deres opgaver og deres kompetence oftest ikke er 
defineret og kendt af andre, men hviler på en slags indforståethed med præsten.   
 
Den katolske kirke er afhængig af frivillig arbejdskraft og derfor kunne vi godt tænke os at høre fra 
PR, om hvordan det egentlig ser ud ude i menighederne, men også ideer til, hvordan man kan 
skabe en sammenhæng, som er mere attraktiv i forhold til at påtage sig en opgave og et ansvar.  
 
Men først et lille indlæg om ledelse og motivation af frivillige. 
 
Ledelse og motivation af frivillige. (Inspiration fra bogen ”Ledelse af frivillige”.) 
 Den katolske kirke hører ind under hvad man ville kalde ”den idebaserede frivillige organisation, 
hvori værdier udgør formålet.”  
Det der kendetegner en sådan organisation er, at det er en organisation, som eksisterer for at 
fremme nogle bestemte værdier f.eks. religiøse. 
 
 Ledelsesopgaver: ”Ledelse i den frivillige idebaserede organisation er at motivere de frivillige til 
at fremme organisationens formål og værdier. Dette sker gennem organisatorisk arbejde, 
gennem kommunikation og i det sociale samspil med de frivillige”. 
 
”Den organisatoriske del af ledelsesopgaven består i, at skabe en struktur, der gavner det 
frivilliges arbejde og samtidig tilgodeser organisationens formål.”  



Overvejelser vedr. ledelse og motivering af frivillige 
93. Pastoralrådsmøde 

14. – 15. november 2015 
 

3 af 3 

 
Dvs. at der skal være taget højde for de frivilliges behov og arbejdsvilkår i organisationen og der 
skal være en ledelse, som de frivillige kan referere til, som er samarbejdspartner og som har 
overblikket over de forskellige områder i organisationen og som mener, at det frivillige arbejde er 
så værdifuldt, at det er værd at ofre samarbejde på.  
Der skal være den nødvendige kommunikation/information. Det er vigtigt at man som leder 
løbende formidler viden om, hvad der sker, da man på denne måde kan sikre sig, at de frivillige 
ikke føler sig overset. Hvis ikke det sker, så kan det mindske ejerskabsfølelsen og ødelægge 
motivationen, så folk simpelthen drosler ud igen. 
 
Det skal også være klart, hvem der bestemmer hvad – hvor grænserne for indflydelse går. 
Det er også en ledelsesopgave at have føling med de frivilliges trivsel, anerkende deres indsats og 
forsøge at skabe en atmosfære, der giver mulighed for dannelse af fællesskab. 
 
”Det er ledelsens opgave at gøre det attraktivt, at være frivillig og vise sin opbakning i praksis.” 
Ledelsen i de katolske menigheder er først og fremmest præsten, men han kan og bør have folk 
omkring sig, som er med til at skabe en struktur, som er gennemskuelig og som tilgodeser 
ovenstående. (Menighedsrådet, koordinatorer m.v.)  
 
Spørgsmål til grupperne: 
 
a) Hvordan er frivillige i jeres menighed organiseret? 
 
b) Hvem refererer du selv til i dit arbejde? Eller andre, f.eks. dem der laver kirkekaffe, eller 
underviser? 
 
c) Hvem har føling med de frivilliges trivsel eller hvem anerkender deres evner og indsats?  
Er der f.eks. teammøder, hvor man kan komme til orde eller få feedback? 
 
d) Hvem står for rekrutteringen af nye folk?  
 
e) Menighedsrådets rolle i dette? Præstens rolle i dette? ”Tordenskjolds soldater”? 
 
f) Hvor fungerer det, og hvorfor?  
 
g) Hvor fungerer det ikke og hvorfor? 
 
h) Er det mangel på folk, til at påtage sig opgaver? (rengøring, katekese, økonomi, hjemmeside) 
 
i) Hvilke ændringer kunne du pege på, som ville styrke frivilliges motivation? 
 
j) Hvordan vurderer du situationen nu og for fremtiden? 
 
k) Gode ideer? 


