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FRIVILLIGE
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I HELLIGÅNDSKIRKEN

Kort beskrivelse

Kontakt

Uddele kirkeblade

4 gange årligt

Uddel kirkebladet på en given rute. Ingen rute tager mere end 1,5 time

Stine

Lave kirkefrokost

1 gang årligt

Vær en del af et team, der på en given søndag tilbereder kirkefrokost. Gruppen
har frie hænder til at bestemme menuen.

Mette

Brygge kirkekaffe

Ca. 6 gange årligt

Man møder op i god tid til gudstjenesten og sætter kaffe over samt gør
rullebord klar med kopper, sukker, fløde, servietter m.v.

Mette

Køre kirkebus

Ca. en gang om måneden

Kirkebussen henter ældre og gangbesværede borgere i sognet til gudstjenester,
foredrag, koncerter m.v. Chaufførene er altid frivillige, og man både henter og
bringer til det pågældende arrangement.

Mette

Børnepasser ved
gudstjenester

Ca. 6 gange årligt

Vi tilbyder altid børnepasning under prædikenen om søndagen. Det foregår i
dåbsventeværelset og man kan læse for børnene, tegne, lege med legetøjet
eller hvad der er stemning for.

Anne Mette

Leder i
Puslingeklubben

Hver onsdag 16.30-18

Vores børneklub for de mindste, fra ca. 2 år og indtil skolealderen. Vi holder en
kort andagt, laver noget kreativt og leger eller ser film

Anne Mette

Leder i VokseVærket Hver torsdag 16.30-18

Vores børneklub for børn i 1.-3. klasse. Vi holder en kort andagt, og bagefter er
vi på løb i kirken, spiller spil, eller nørkler med kreative ting.

Anne Mette

Leder i TopClub

Hver torsdag 18.30-19

Vores børneklub for børn i 4.-6. klasse. Vi holder en kort andagt, er på løb i
kirken, går i parken, laver konkurrencer og andet sjovt.

Dække borde

Efter behov

Når vi har arrangementer (HOPLA, højskole, kristendomskursus, Café m.m.) er
det rart for kirketjeneren at få en hånd til borddækningen. Man møder typisk op Xiangdan eller Claus
1-1,5 time før arrangementet starter.

Torben
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Ca. 1 gang om ugen

I HELLIGÅNDSKIRKEN

Kort beskrivelse
Helligåndskirken har en besøgstjeneste. Der er desværre mange ældre, som
sidder meget alene og gerne vil have en besøgsven. Du besøger din kontakt ca.
en gang om ugen, drokker en kop kaffe, går måske en tur eller tager ud og køber
lidt ind.

Kontakt
Anne Mette

Få gange efter behov

Mange nye brugere af kirken har svært ved at komme afsted til arrangementer
de første gange, fordi det er svært at møde op alene uden at kende nogen… Det
er en stor hjælp, hvis man de første gange mødes og følges med en, som kender
kirken.

Anne Mette

På forespørgsel

Helligåndskirken tilbyder at sende en Handyman ud til beboere i sognet, der har
brug for hjælp til mindre, praktiske projekter. Det kunne være ophængning af en
persienne, flytte en sengelampe, hjælpe med at samle et nyindkøbt møbel eller
lignende småting. Ordningen er gratis, men vil de gerne betale lidt, går pengene
til vores sponsorbørn.

Anne Mette

Lave mad til
fællesspisning

3-4 gange årligt

Vi afholder jævnligt fællesspisning i forbindelse med forskellige arrangementer.
Efter børnegudstjenesterne, når vi to gange årligt har Klub-Event, efter den
årlige kravlegudstjeneste, og nogle gange om året også efter Puslingeklub. En
lille flok frivillige laver og serverer maden i en form for turnusordning.

Anne Mette

Julemarkedet

Har man oplevet julemarkedet, ved man hvor mange hænder, der er i sving, og
Sidste weekend i november
hvor mange forskellige opgaver, som skal løses. Sælge kage i caféen, rydde
(fredag-lørdag op til
borde af, sælge guld i loppemarkedet, lave juledekorationer, hygge med juleklip
adventssøndag)
i børnehjørnet og meget andet.

Sogneindsamling

1 gang om året

Følgeven

Handyman

En søndag i marts deltager kirken i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. 5570 indsamlere dækker hele sognet, og jo flere vi er, des kortere bliver ruterne!
Ingen af ruterne varer mere end 2 timer.

Mette eller Henrik

Torben
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2-3 gange årligt

I HELLIGÅNDSKIRKEN

Kort beskrivelse
Til julemarked og KlubEvent sætter vi plakater op på udvalgte steder i sognet,
rigtig mange kører eller går forbi. Ca. 30 plakater i alt. Vi vil meget gerne have
hjælp til at få dem hængt op og taget ned igen efterfølgende.

Samlingsstedet

Tirsdag eftermiddag

De fleste tirsdag eftermiddage sidder der en flok frivillige i mødelokalerne. De
strikker, syr patchwork og hygger sig. Tingene bliver solgt ved det årlige
julemarked eller sendt til et børnehjem i Rumænien.

De Finere Mænd

6-8 gange årligt

En flok mænd mødes i køkkenet og bager eller laver mad under kyndig
vejledning. Somme tider bager de småkager til kirkekaffen, andre gange laver de
mad til en fællesspisning. Der er også tid til kaffe, grin og hygge undervejs!

Kontakter:
Sogenmedhjælper Anne Mette Mikkelsen - amm@helligandskirken.dk - 21 79 43 51
Sognemedhjælper Mette Gottlieb Christensen - mette@helligandskirken.dk - 51 80 42 50
Sekretær Stine Larsen - stine@helligandskirken.dk - 86 15 18 88
Kirketjener Xiangdan Xu - xx@helligandskirken.dk - 87 33 14 83
Kirketjener Claus Stjernholm Jakobsen - claus@helligandskirken.dk - 87 33 14 83
Sognepræst Torben Tramm - torben@helligandskirken.dk - 86 75 03 32
Sognepræst Henrik Oest - henrik@helligandskirken.dk - 86 75 03 22

Kontakt
Anne Mette

Mette

Anne Mette

