


Velkommen
til Blå Kors’ frivilligkonference

for frivillige engageret i socialfaglige indsatser



Spænd over os dit himmelsejl

1. Spænd over os dit himmelsejl.

Rør jorden med din finger.

Lad himmelbuen være spejl

for lyset, som du bringer.

Sæt fredens bue som et skjold

mod mørke, død og krigens vold -

du himmelbuens Herre.



2. Skænk os det klare kildevæld,

som skaber liv i strømmen.

Vi finder ikke kilden selv,

så hold os fast på drømmen:

At du er livets kilde, som

får blinde til at se sig om -

du underfulde Herre.



3. Vær sol på vores mælkevej,

og varm os i din sfære.

Lad Hellig-ilden brede sig,

så vi får mod at bære

vor klode som en blomstereng,

et liv i broget sammenhæng -

du fællesskabets Herre.

Melodi: Hans Holm 1988

Tekst: Leif Rasmussen 1988





Jeg har ladet mig fortælle…

”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”

Johannes 1,14



Du spør mig om håbet

1. Du spør mig om håbet – hvad er det

en længsel en stemning en storm? 

en lysstribe ud over havet

en skygge der søger sin form?

men bedst som du tænker der ingenting er 

så findes det

håbet

så findes det dér.



2. Det sættes på altre i kirker 

og står med sin sitrende glød 

på bordet og her hvor vi samles 

og deler det daglige brød

og bedst som du tænker der ingenting er 

så lyser det

håbet

så lyser det dér



3.  Det skinner i mørket, vil gribes 

og blive til hjælp der når frem

til steder hvor mennesker håber 

at nogen vil håbe for dem

og bedst som du tænker der ingenting er 

så vokser det

håbet

så vokser det dér



4.  Så mættes de sultne, så rejses 

der huse, så bygges der bro,

så grønnes de stenede marker 

og skove begynder at gro

og bedst som du tænker der ingenting er 

så lever det

håbet

så lever det dér.



5.  Du spør mig om håbet – hvad ved jeg? 

fra Gud er det kommet engang

en længsel i solmørke hjerter 

mod handling og tale og sang

og bedst som du tænker der ingenting er 

så synger det 

håbet

så synger det her.
Melodi: Mads Granum, 2022 

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2021





Velkomst v. generalsekretær
Christian Bjerre



Markant flere frivillige i Blå Kors 

2011: 1600 

2016: 2400

2021: 3600



Frivillighed kan noget særligt

I udlever diakonien på en særlig måde

• Kristen næstekærlighed i handling 

• Syn for hele mennesket – også den åndelige dimension



Film om Blå Kors



Frivillighed centralt i Blå Kors nye 

STRATEGI 2027

• Vi vil hjælpe flere sårbare mennesker

• Vi vil være en tydeligere stemme i den offentlige debat

• Flere ressourcer/flere frivillige

• Fokus på kvalitet og flere attraktive arbejdspladser – også for frivillige  



Tusind tak

for jeres engagement og 
trofasthed i opgaven 

– det gør en stor forskel!

TAK!



Tusind tak

for jeres engagement og 
trofasthed i opgaven 

– det gør en stor forskel!

TAK!



Del din historie!

En lækker selfie eller et lækkert billede 🤩

Og husk: @blaakorsdanmark





Forvandlende fortællinger
om håb

v/ Hakon Elliott 
Mogensen 





En lækker selfie eller et lækkert billede 🤩

Og husk: @blaakorsdanmark





Frivilligkonferencen
2022

for frivillige engageret i 
socialfaglige indsatser



Velbekomme

Alle gode gaver

de kommer ovenned,

så tak da Gud, ja, pris dog Gud

for al hans kærlighed! 




