
 

 

Fængselskirken i Nyborg søger bedsteforældre 
 

- vil du være en stabil og gennemgående person i  
de indsattes hverdag? 

 
Vi søger en bedsteforældre m/k, som vil hjælpe med at lave kaffe, spille banko (og pakke 
gevinster ind), hyggesludre og være en stabil og gennemgående person i de indsattes hverdag. 
 
Vores indsatte er knap 300 mænd i alle aldre. En stor del af dem, der bruger kirken er 
udvisningsdømte, så der er ofte kirkegængere, der ikke taler dansk. Vi har behandlings-
afdelinger (misbrugsbehandling), uddannelsesafdeling, sygeafdeling og forskellige skærmede 
afsnit. 
Lige nu er der omkring 10 frivillige, der kommer i kirken og hjælper til. Nogle kommer ofte, 
andre sjældnere. Dette opslag annoncerer specifikt efter en, der kan komme ofte og være en 
stabil ”ø” i de indsattes hverdag – egentlig gerne en, der ikke også går på arbejde eller i skole. 
 
Du skal helst have tid til at være hos os til forskellige aktiviteter et par eftermiddage om ugen 
og/ eller weekenddage. Vi aftaler altid hvornår og hvordan. 
 
Der er ikke tale om fortrolige samtaler på tomandshånd, men samtaler omkring kaffebord – og 
der kan jo også opstå en vis fortrolighed. Du er aldrig alene med indsatte. Du bliver udstyret 
med alarm og instrueret i hvordan den bruges. Vi har højst 8 indsatte med i kirken ad gangen, 
og vi er altid mindst 2 ”udefra”. 
 
Aktiviteterne går ofte ud på gudstjeneste og kaffe/fællesspisning. Det kan også være spil og 
hygge, film, studiekreds, yoga eller andet. Til jul spiller vi banko, sender gaver til de indsattes 
børn, bager småkager osv. 
 

• du skal have en ren straffeattest og må ikke have personlig relation til nogen af vores 
indsatte 

• du skal kunne rimeligt engelsk  

• du skal helst kunne gå på trapper 

• det er en fordel, hvis du kan synge lidt  

• du skal selvfølgelig kunne holde fuldstændig mund med, hvad du hører i fængslet 
 
Du behøver ikke være kristen for at være frivillig i fængselskirken, men det forventes, at du 
tager del i aktiviteterne, når du er der (står op under velsignelsen fx) 
Det vigtigste er, at du er trofast og pålidelig, god til at overholde regler, er åben og fordomsfri. 

 
 

 

Er du interesseret, så kontakt fængselspræst Louise Lysholm på mail: louise.lysholm@krfo.dk  
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