
 

 

 

 

 

 

Rekruttering af frivillige - første fyraftensmøde  

i netværket for det sociale arbejde i stiftet 

Rie Frilund Skårhøj har siden 2010 haft hjemmesiden  

Ledfrivillige.dk. Hun er uddannet sociolog og har mange års 

 erfaring med frivilligheden.   

Denne eftermiddag er der fokus på rekruttering. Rie vil give 

os nye input og beskrive forskellige metoder til 

rekruttering af nye frivillige og give os indsigt i, hvad der 
motiverer de frivillige.  

Vi skal arbejde helt konkret med at lave en frivillig  

job-beskrivelse, så der bliver tænkt hele vejen rundt, når vi 

er på udkig efter nye frivillige. Derefter skal vi høre om og 

arbejde med en inddragende metode, som er god, når det er 

tid til at lave noget nyt eller få flere frivillige ind på én gang.  

 

 

 

 

Nyt netværk: socialt og diakonalt arbejde 

i København Stift 

På inspirationsdagen 30. oktober 2021 om social-etiske 

tiltag i sognene lød konklusionen, at der var behov for en 

koordinator på området. Maria Hald Ytzen startede 1. 

august, som stiftskoordinator, og hun agerer samtidig 
tovholder på dette nye netværk.  

Vi glæder os til at netværket vil danne grobund for 

inspiration og sparring medlemmerne imellem. Samtidig vil 

Maria være en ressource i netværket, som I er mere end 

velkomne til at trække på.  

Kom ind i Facebookgruppen via linket her.  

Fyraftensmøde: rekruttering af frivillige  
– med Rie Frilund Skårhøj  

Onsdag d. 23. november ׀ kl. 16:00-18:30 ׀   

Lindevang kirke, Hattesens Allé 14, 2000 Frederiksberg 

Arrangementet er gratis - tilmelding til Maria Hald Ytzen 

E-mail: MHY@km.dk // Tlf.: 23 10 41 13 

16:00 Drop in med kaffe og kage 

16:15 Velkomst ved Ingeborg Ilkjær 

og Maria Hald Ytzen  

16:30 Oplæg af Rie Frilund Skårhøj: 

Lær at rekruttere nye frivillige med 
forskellige metoder – hvad virker?  

17:00 ”Frivillig job-beskrivelse”: et 

udkast til en frivillig I mangler i dit 
sogn. 

17:10 Workshop i grupper: “frivillig 
job-beskrivelse” 

17:30 Kort pause 

17:40 Oplæg af Rie Frilund Skårhøj: 

Bliv inspireret til at  

(gen-)skabe et nyt projekt og 

involvere frivillige. 

18:00: Workshop i grupper: 

Hvordan kan I inddrage frivillige i 
jeres sogn?  

18:15: Opsamling ved Rie 

18:25 Tak for i dag – sandwich to go 

- man er også velkommen til at blive 

hængende og spise. 

 

Dagens program 

https://www.facebook.com/groups/626576872371777
mailto:MHY@km.dk

