
Hvad skulle vi gøre uden frivillige? Det spørger vi nog-
le gange os selv om i Menighedsplejen, og svaret er: 
Nærmest ingenting. Vi kan ikke gøre ret meget uden 
frivillige.

Derfor har det sidste halvandet år været en meget  
mærkelig tid i Menighedsplejen, for mange af de pro-
jekter, vi har, drejer omkring et fællesskab, hvor frivil-
lige er den vigtige kerne. Det er de med tilstedeværel-
se, nærvær og fysisk fremmøde. Og når man ikke kan 
mødes, kan de frivillige heller ikke bidrage med deres 
nødvendige nærvær.

De frivillige har været savnet: af familier ved fælles-
spisningen og ved ferieudflugterne, af besøgsværter 
og deltagere ved kirkens frokoster. Det betyder noget 
og gør en stor forskel for de mennesker, der deltager i 
vores tilbud, at de frivillige stiller sig til rådighed med 
praktisk hjælp eller lyttende øre. Der er en stor glæde 
ved at opleve, at nogen har taget sig tid til at arrange-
re en ferietur, så ens børn får en god oplevelse eller, at 
frivillige har stået i køkkenet og sørget for et bord med 
god mad. For ikke at forglemme, hvor stor en forskel 
et besøg i en stille stue kan gøre. Vi kan ikke gøre ret 
meget uden frivillige.

Efter halvandet år uden aktiviteter er mange frivillige 
faldet fra, for meget kan ændre sig på den tid, kræf-
terne kan være svundet, sygdom kan have ramt eller 
andet kan have taget tiden. Men vi kan ikke gøre ret 
meget uden frivillige. Vi har brug for jer. Det er som 
med fuglene, en lille fugl ser ikke ud af meget, men et 
fugletræk på himlen kan være stort og sort sol kan fyl-
de et himmelhvælv. De mange små ting, vi hver især 
bidrager med, gør den store forskel set i fællesskabets 
perspektiv. Sådan kan frivilligopgaver være store som 
små.

Fællesspisning med eneforsørgere og børn er en gang 
om måneden undtagen juli. Her kan opgaverne for 
eksempel være: At dække et bord og spise sammen 
med familierne; at stege frikadeller eller lave en porti-
on mad derhjemme, som kan medbringes og bidrage 
til det veldækkede bord; at hjælpe med opvasken, at 
lave krea sammen med børnene – og selvfølgelig kan 
man også være med til det hele, hvis man sagtens kan 
give den en skalle en gang om måneden. Det samme 
gælder selvfølgelig ferieudflugter, besøgstjeneste, 
herrefrokost og de andre tilbud vi har. 

Lige nu har vi mest brug for frivillige ved fællesspis-
ning og herrefrokost. Har man mere lyst til andre op-
gaver ved højmesser, arrangementer eller andet, så 
er det også muligt. Her gør man også en forskel ved at 
gøre opmærksom på de gode tilbud menighedsplejen 
har. Sådan kan opgaverne i de fleste af vores tilbud til-
passes efter den frivilliges tid og lyst. Vi kan ikke gøre 
ret meget uden frivillige og det betyder, at frivillige 
tydeligt mærker, at de gør en forskel. Frivillige oplever 
et fællesskab både med andre frivillige og de mange 
mennesker, som deltager ved bordet, på turene eller 
tager imod besøg i hjemmet.

Derfor denne opfordring: Bliv frivillig i Domsognets 
Menighedspleje, gør forskel i fællesskab med andre.
Er du interesseret, kan du kontakte Anna Pedersen og 
høre nærmere, hun kontaktes bedst på mail alp@ros-
kildedomkirke.dk. Vil du vide mere: https://roskilde-
domkirke.dk/sognekirke/menighedsplejen eller følg 
med på vores Facebook side.

Af formand for Roskilde Domsogns Menighedspleje Ane Bisgaard LaBranche
Vi kan ikke gøre ret meget uden de frivillige
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KALENDER 8/9 - 19/9

Onsdag			8/9	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v. Maria Harms

Torsdag 9/9 19.00 Natkirke m. Rune Funch
v. Sarah Krøger Ziethen
D. 9/9 spiller Rune Funch – musik for sind og sjæl.Rune 
Funch fylder rummet med sin ro og sin musik der heler 
sind og sjæl. Her er ingen krav, du kan være med hvis de 
vil, eller lægge dig på bænken og lade musikken fylde 
dig. Tag en pause i det begyndende efterår og nyd en 
aften i ro.

Fredag 10/9 12.00 Fredagsaltergang
v. Peter Fischer-Møller

Søndag 12/9 10.00 Højmesse i Domkirken
v. Anne-Sophie Olander 
Organist Michael Min Knudsen

Søndag	12/9	17.00	Aftengudstjeneste
v. Ane LaBranche
Organist Michael Min Knudsen

Onsdag			15/9	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
v. Maria Harms

Onsdag			15/9	 17.00	 Spaghetti	gudstjeneste
v. Ane LaBranche
Spaghettigudstjeneste i Roskilde Domkirke er en hygge- 
lig uformel halv times gudstjeneste, hvor man kan falde 
lidt ned efter dagens opgaver.

Imens man hører historier, synger og leger sammen med 
sine børn, er der andre der laver spaghetti og kødsovs, 
som vi bagefter spiser sammen i konventhuset.
(Voksne kan betale 20 kr. for maden)

Torsdag   16/9  16.30 Menighedsrådsmøde
Åbnet møde i konventgården

Fredag   17/9  12.00 Fredagsaltergang
v. Peter Fischer-Møller

Søndag   12/9  10.00 Højmesse i Domkirken
v. Torben Jeppesen 
Organist Lene Rasmussen

Søndag	 		19/9	 	17.00	 Aftengudstjeneste
v. Maria Harms 
Organist Finn Evald

Onsdagsrefleksion

En kort og enkel andagt, en refleksion over nogle 

af livets store spørgsmål, spejlet i lyset af det 

kristne budskab. Ord og tanker man kan tage 

med sig ud i hverdagen igen, når den lille time 

out er slut. Onsdagsrefleksionen er for alle, som 

kan afse 15 minutter til at lade op med bøn, sang 

og ord til eftertanke i kirkens særlige rum.

Danmission er en selvstændig organisation 
forankret i folkekirken. Vores mission er at styrke 
den globale kirke, skabe fred og forståelse gen-
nem dialog og bekæmpe fattigdom for menne-

sker i Afrika, Asien og Mellem-østen.


