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Velkommen til Kolding Provstis Menighedspleje
Med årets første nyhedsbrev byder vi alle
nye sogne og pastorater velkommen til
Kolding Provstis Menighedspleje. Fra
årsskiftet er det 5 årige forsøgsprojekt blevet til et samarbejde
mellem alle sogne i Kolding med
provstiet som ramme. Det blev
besluttet på budgetsamrådet sidste
år i august, og det bevirker, at den
fælles menighedspleje nu dækker alle
sogne og pastorater i stedet for kun 9.
Udvidelsen betyder forandringer, og der er travlt i bestyrelse og
styregruppe med at få lavet de nødvendige justeringer. Derfor er alt
ikke helt på plads, men vi tager alligevel hul på fremtiden. Vi skal i
gang med arbejdet, så menighedsplejen i Kolding Provsti kan vokse
sig stor og stærk.

Menighedsplejens hvem, hvad, hvor
Hvad er Kolding Provstis Menighedspleje? Hvem kontakter man? Og
hvor forgår det? Det vil jeg prøve at svare på ved at starte bagfra
med at fortælle, hvad den fælles menighedspleje ikke er. Det er ikke
en erstatning for den menighedspleje, der foregår i de enkelte sogne.
Tvært imod er det den fælles menighedsplejes fornemste opgave at
støtte og fremme det lokale arbejde. De 5 år, menighedsplejen har
eksisteret som forsøgsprojekt, har vist, at arbejdet gror bedst, når
det er solidt plantet i lokalområdet og det lokale kendskab til
hinanden. Det er de lokale behov og ressourcer, der bærer arbejdet.
Når det er sagt, er det meget godt at være fælles om nogle opgaver.
Sammen laver vi frivilligpleje i form af erfaringsudveksling, netværk
og fælles deltagelse på kurser. Vi indgår i større projekter som en
enhed, så kontakten og de administrative opgaver ligger hos
koordinatoren, mens man lokalt kan koncentrere sig om formålet. Vi
har også fælles samarbejde med kommunen, Røde kors, Ældresagen
og Kolding Selvhjælp omkring besøgstjeneste. Og endelig laver vi
fælles PR for menighedsplejen.
Koordinatoren er stadigt den samme, men kontoret for Kolding
Provstis Menighedspleje er nu rykket ind i provsti huset. Det er en
naturlig konsekvens af udvidelsen og en måde at vise tilhørsforholdet
til hele provstiet. Se adresse og kontaktoplysninger i tekstfeltet her.

Kontakt
Kolding Provstis
Menighedspleje
Kolding Provstis
Menighedspleje har til
huse i provsti huset, som
ligger ved slotssøen på
Ejlersvej 6, 6000 Kolding.
Du er velkommen til at
kigge ind, men det en
god idé at lave en aftale
først.
Koordinatoren for Kolding
Provstis Menighedspleje
er stadigt den samme, og
da jeg lige er blevet
fastansat, fortsætter det
sikkert sådan.
Jeg hedder Hanne R.
McCollin og arbejder halv
tid som koordinator for
menighedsplejen og halv
tid som projektmedarbejder i provstiet.
Du er meget velkommen
til at kontakte mig enten
på mail hrm@km.dk eller
på mobil 2498 9700. Jeg
træffes på hverdage i
dagtimerne.
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Den kommende tid i menighedsplejen
Det næste halve år står i udvidelsens tegn. Det er mit mål som koordinator at komme rundt til alle
sogne og pastorater, uanset hvor længe de har været med i den fælles menighedspleje. Formålet
med møderne er at lære hinanden lidt bedre at kende, samt at få taget hul på en dialog om
menighedsplejens fremtid. De sidste 5 års forsøgsprojekt har kastet værdifulde erfaringer af sig,
som vi bestemt vil bygge videre på, men det er også vigtigt at favne den nye virkelighed. Der
ligger helt sikkert en masse erfaringer, viden og ideer ude omkring i sognene, som vi kan bringe i
spil på en ny måde i fællesskabet.
Endvidere drømmer jeg om at kortlægge de mange menighedspleje aktiviteter i Kolding Provsti, så
de bliver synlige ikke bare for os selv, men også udadtil. Det ville lette samarbejdet på tværs af
sognegrænser, hvis vi kendte til hinandens aktiviteter. Også potentielle deltagere ville få lettere
ved at finde frem til aktiviteterne. Menighedsplejen får mange henvendelser fra kommunale
medarbejdere, som forsøger at hjælpe borgere til en bedre livskvalitet, og de ville have stor gavn
af en fælles oversigt.
Helt lavpraktisk handler det også om at få etableret en kommunikationsvej i hvert sogn. Med 24
sogne og pastorater kan jeg ikke længere have overblik over alle personer og ændringer. Derfor
skal vi have fundet en kontaktperson, som fremover vil stå for at vedligeholde modtagerlisten i sit
eget sogn og videresende de nyhedsbreve, informationer, invitationer m.m., der kommer fra
menighedsplejen. Det er vigtigt at få etableret, hvis kommunikationen skal lykkes.
Jeg ser frem til at møde både nye og kendte mennesker på min vej.

Seniorhøjskole med EGV i 2018
Sidste år i marts måned deltog 4 ældre og 1 frivillig fra Kolding Provstis Menighedspleje på en
uges seniorhøjskole i Tisvildeleje med EGV. Programmet bød på aktive og indholdsrige dage med
fokus på det givende samvær gennem sang, musik, litteratur, livshistorier, film, foredrag og
spændende udflugter. Da transporten imidlertid er lang fra Jylland til Tisvildeleje, har man i år
valgt kun at invitere deltagere fra Sjælland og øerne. Derfor er der ikke tilbud om seniorhøjskole i
vores provsti i år. Til gengæld planlægger EGV at lave seniorhøjskole på Rude Strand næste år
med deltagere fra Fyn og Jylland, så der håber vi at være med igen.
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Hvad er menighedspleje og diakoni?
Det er et spørgsmål, der er svært at svare kort og præcist på. Det har
den uheldige konsekvens, at samtaler om menighedspleje og diakoni
hurtigt bliver uklare eller indforståede. Det er ikke optimalt, når vores
mål netop er at fremme menighedspleje og diakoni. Derfor har vi i
bestyrelse og styregruppe arbejdet med at finde frem til en definition,
der kan gøre det lettere at tale om. Vi har valgt at læne os op ad den
norske kirkes definition, fordi de er lykkes med kommunikationen.
Men vi har ikke bare kopieret dem. I stedet har vi fokuseret
definitionen, så den passer på menighedsplejen her i provstiet, og
brugt et hverdagssprog, som alle forhåbentlig kan forstå. Det er
foreløbigt blevet til:

Diakoni er kirkens sociale arbejde.
Det er evangeliet i handling og
udtrykkes gennem næstekærlighed
og ligeværdige fællesskaber.

Har du lyst til at lære mere om diakoni?
Så find stiftets 4 små film om diakoni her:
www.haderslevstift.dk/stiftet/stiftsudvalg/diakoni/materialer

Kom med til ERFA arrangement for frivillige og koordinatorer
Onsdag i uge 8 holder vi ERFA arrangement i præstegården i Hejls.
Alle frivillige og koordinatorer i provstiet, der beskæftiger sig med
menighedspleje og diakoni er velkomne. Emnet bliver den hjælpende
samtale. Det er tidligere blevet berørt i Vita Andreasens oplæg til
temadagen i december og i menighedsplejens julegave, men det
kræver ingen forudsætninger at deltage. Alle med interesse i og
erfaring for menighedspleje og diakoni vil kunne være med.
Tid: Onsdag den 22. februar kl. 16.00-17.30
Sted: Præstegården i Hejls, Hejls Landevej 22, 6094 Hejls
Tilmelding: Senest den 19. februar til hrm@km.dk

Et samarbejde i
farver
Kolding Provstis
Menighedspleje har i
anledning af udvidelsen
fået tilrettet sit logo.
Teksten i det gamle logo
var Besøgstjenesten, men
det er ikke længere
dækkende for alle de
mange forskellige
aktiviteter, menighedsplejen omfatter.
I den forbindelse har vi
også valgt at satse mere
på det farvede logo. Det
afspejler bedre den
farverige pallette af
tilbud, som menighedsplejen allerede står for,
og som vi håber også
fremover bliver
kendetegnende for
samarbejdet.
Her kan du se to udgaver
af logoet, dels den
aflange for oven, dels
den kvadratiske her
under. Hvis du har brug
for filerne, så kontakt
hrm@km.dk.
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Kurser og fællesskab
Vi tager på kurser for at blive klogere, men også for at have det sjovt sammen! Fælles oplevelser
og fælles kørsel bliver til fællesskab, når vi efterfølgende møder hinanden i andre sammenhænge.
Tidligere har Kolding Provstis Menighedspleje betalt for endags kurser, mens kørsel og kurser over
flere dage har været for egen regning. Fremover skal alle kurser og kørsel betales af dit lokale
sogn, men vi fortsætter med den fælles koordinering af tilmelding og kørsel.

Spændende kurser
Dato, tid, sted
Fredag kl. 10-16
24.02.17
Vejle
Mandag kl. 9-16
06.11.17
Lunderskov

Emne
Menighedspleje i lyset af Luther
Nørremarkskirken Vejle
Moldevej 1, 7100 Vejle
Ny inspiration – godt i gang med kirkens
sociale arbejde
Kirkehuset, Kirkevejen 51, 6640 Lunderskov

Arrangør
Samvirkende
Menighedsplejer
Samvirkende
Menighedsplejer

Tilmeld
Senest
09.02.17 til
hrm@km.dk
Senest
22.10.17 til
hrm@km.dk

Webinarer for dig, der har travlt
For dig, der har svært ved at passe et traditionelt kursus
ind i kalenderen, har Center for Frivilligt Socialt Arbejde
som noget nyt udviklet en række online kurser, elæringsforløb og video. I dette forår tilbyder de blandt
andet gratis webinarer med en times tips og tricks om fx
rekruttering, motivation og fastholdelse af frivillige på
sociale medier.
Tjek kurser på frivillighed.dk/kurser

Har du gode ideer til nyhedsbrevet?



Enten tekst eller billeder eller begge?
Måske fra et vellykket arrangement i dit sogn?

Så send det meget gerne til Hanne R. McCollin
på mail hrm@km.dk

