Frivilligopgaver
Som medlem af Lukas Fællesskabets forventes det, at man løser en række frivillige opgaver i relation til
eksempelvis Stiftelsen, Stiftelsens forskellige tilbud, Kirken eller andre diakonale indsatser, som
Fællesskabet måtte beslutte. Det forventes også, at Fællesskabets medlemmer selv kan og vil bringe ideer
til indsatser til firvillighedsbaserede aktiviteter i spil.
Listen over mulige frivilligopgaver er jo næsten uendelig og kun fantasien sætter grænser – men som
eksempler kan nævnes:
Stiftelsens tilbud
På Stiftelsen er der en mangeårig tradition for at have knyttet frivillige til Stiftelsens forskellige tilbud, så
som hospice, Lindely, Lundegård, Lukashuset, Rosenly, Mødestedet m.v. De frivillige løser mange forskellige
opgaver, som et supplement til medarbejderne, til stor gavn og glæde for stederne, samt beboere, brugere,
pårørende m.v.
Kirken
I forbindelse med Stiftelsens kirke og menighedsliv er der en række opgaver som skal løses. Det drejer sig
både om bidrag til andagter og bønsliv, og om praktiske opgaver omkring tjenester og aktiviteter i og i
forbindelse med kirken. Det er alt fra kordegne- og kirketjeneropgaver til planlægningsopgaver og praktiske
opgaver i forbindelse foredrag, studiekredse, kaffemøder, ”Åben kirke”, koncerter m.v.
Stiftelsen daglige funktioner
Der er mange små og større ting, der løbende skal tages vare på, for at få Stiftelsen til at fungerer. Der kan
være brug for at give en hånd med som supplement til de opgaver som serviceafdelingen, gartnerne og
portørerne løser. Det kan behov for hjælp til at rydde op i arkiver, kælderrum, park m.v., ligesom der kan
være behov for at hjælpe med at vedligeholde fællesområder og fællesarealer m.v. og give en hjælpende
hånd ved Stiftelses arrangementer.
Fællesskabets indre liv
At sikre en god dagligdag og et godt indre liv i fællesskabet kræver en række fælles initiativer og aktiviteter,
som skal igangsættes og bæres af Fællesskabets medlemmer. Det gælder alt fra at stå for fællesspisning til
at stå for fælles sociale arrangementer for Fællesskabets medlemmer.
Der vil også være en række opgaver knyttet til Fællesskabets forskellige medlemmer, såsom at være
mentor for nye medlemmer til at hjælpe med indkøb og andre praktiske gøremål for nogle af de ældre
medlemmer. Tilsvarende kan der være opgaver, som hjælp med børnepasning, lektier m.v. for de børn og
unge, der også bliver en del af det nye fællesskab.

