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Har du fundet deltagere fra dit sogn til Seniorhøjskolen?
Ellers må du hellere komme i gang. Det er lige nu, du skal overveje,
om du kender til ensomme og ældre i dit sogn, der trænger til
fornyet livsmod? De har nemlig mulighed for at komme på Rude
Strand Seniorhøjskole fra mandag 16. april til lørdag 21. april 2018.
I samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer gennemfører
Fonden Ensomme Gamles Værn igen i 2018 seniorhøjskole. De har
planlagt et højskoleophold med foredrag, sang, musik og udflugter,
hvor der tages højde for, at gruppen har brug for ekstra pauser og
tid til samvær.
Kolding Provstis Menighedspleje har fået tildelt de 7 af pladserne; 3
enkeltværelser og 2 dobbeltværelser. Og der er allerede nu fundet en
frivillig til at tage med på seniorhøjskolen. Dora Dahl har tidligere
deltaget på seniorhøjskolen og kender Rude Strand. Hun vil hjælpe
og støtte deltagerne under opholdet.
Har en deltager brug for særlige hjælpemidler eller pleje, aftales det
individuelt med den lokale hjemmepleje, og højskolen informeres.
Arrangørerne sørger for ekstra kørestole, og der vil være 3-4 ekstra
hjælpere. De kan træde til ved behov for personlig pleje, og hvis der
bliver brug for hjælp om natten eller lægebesøg.
Det koster 1.800,- kr. at deltage (værdi 3.950 kr.), mens transport til
og fra højskolen er for egen regning. Hvis I har deltagere, der ikke
har råd, har Ensomme Gamles Værn mulighed for at støtte
individuelt.
Program, tilmelding og yderligere oplysninger fås ved at kontakte
koordinator Hanne R. McCollin på hrm@km.dk

LæsOgHyg indstillet
til Haderslev Stifts
Diakonipris 2018
Hver anden tirsdag
samler sognepræst
Henriette Bacher Lind en
lille gruppe kvinder til
guidet fælleslæsning af
en novelle på Café Kluns.
Ideen til litteraturmødet
udspringer af et engelsk
koncept, der bliver brugt
til forskellige målgrupper
med det formål at komme
i samtale. Det er altså
ikke novellen, men selve
samtalen der er vigtigst.
Guidet fælleslæsning
åbner op og skaber
relationer mellem
mennesker, der ikke altid
selv tager initiativ til nye
relationer. Metoden er
derfor velegnet til meget
sårbare målgrupper som
fx socialt udsatte, psykisk
syge og ensomme.
Læseforeningen udbyder
kurser i guidet fælleslæsning, som alle kan
deltage i mod betaling.
Her lærer man metoden
og får at vide, hvordan
man matcher litteraturen
i forhold til den gruppe,
man skal guide.
Vi krydser fingre for, at
stiftets diakoniudvalg kan
se værdien af LæsOgHyg,
når de skal udvælge
vinderen af Diakoniprisen.
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Hele Danmarks Familieklub
Vi kender det alt for godt. Hverdagen er fyldt med gøremål. Arbejde der skal passes, handlen-ind,
aftensmad, madpakker, vasketøj og skole/hjem-samtaler. Ofte er ugen gået, uden man har haft
tid og overskud til at se andre end de nærmeste. Vi får ikke rakt hånden ud til dem, som står
udenfor fællesskabet. For vi gør nemlig ofte, som vi plejer. Det er ikke, fordi vi som familie
tænker, at vi har nok i os selv. Det er mere, fordi sådan er det bare. Livet.
”Men vi kan spore en ny tone i tiden. Vi kan
mærke en voksende nysgerrighed og lyst til at
se ud over ens egen familie og en spirende lyst
til at bruge tid med andre familier som på
forskellig vis har brug for at blive inviteret ind i
et fællesskab”, siger Anne Mette Hede Jensen,
national projektleder for Hele Danmarks
Familieklub.
”Derfor opretter vi nu lokale familieklubber, for
vi ved, at hvis vi bruger lidt tid sammen med
andre familier, får vi alle mere mod på livet,
flere smil og et stærkere sammenhold. For vi
drømmer om, at ingen familier skal stå uden
fællesskab og netværk, når livet udfordrer.
Med den A.P. Møllerske Støttefond i ryggen
Hele Danmarks Familieklub er et fem-årigt civilsamfundsprojekt støttet af den A.P. Møllerske
Støttefond. Projektet er et partnerskabsprojekt, hvor KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUMSpejderne samarbejder om at skabe lokale familieklubber, der kan bygge bro til lokalsamfundet og
skabe stærke, betydningsfulde fællesskaber.
Alle er velkomne
Familieklubberne henvender sig til familier af alle slags; enlige forældre, sammenbragte familier,
unge familier, familier med mor, far og børn, tilflytterfamilier osv. Man mødes ca. to gange om
måneden til leg, aftensmad, aktiviteter og fællesskab, og det er gratis at være med.
Den lokale familieklub består af 8-9 familier i forskellige livssituationer og med forskellige
baggrunde. Et team af frivillige står for aktiviteterne, som er målrettet børn i aldersgruppen 2-12
år, men yngre eller ældre børn er mere end velkomne til at deltage sammen med resten af
familien.
Familieklubberne har opstart på Fyn og i Syd-Vestjylland den 1. marts 2018. Senere bredes
klubberne ud til hele landet. Du kan læse mere og tilmelde din familie eller dig som frivillig på
www.heledanmarksfamilieklub.dk.
Hele Danmarks Familieklub hører også gerne fra organisationer, foreninger, klubber eller andre,
der ønsker at være med eller bidrage i form af sponsorater eller oplevelser.
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Tilbud om gratis ferie til familier på kontanthjælp
Kender du til familier på kontanthjælp i dit sogn, som ikke har
ressourcer til at komme på ferie? Kender du til børn og forældre, der
hvert år må blive hjemme, mens alle vi andre tager på ferie?
Forældre der aldrig får tanket op, og børn der kommer i skole efter
ferien uden ferieoplevelser. Det kan du gøre noget ved!
Samvirkende Menighedsplejer har meddelt, at Folkekirkens
Feriehjælp igen i år bliver et tilbud til familier på kontanthjælp.
Projektet finansieres af Arbejdsmarkedets Feriefond, som også
fastsætter betingelserne for at deltage. Sidste år deltog 6 familier fra
Kolding Provsti, og vi satser på at deltage med et lignende antal
familier igen i år.
Folkekirkens Feriehjælp tilbyder normalt ferier på udvalgte danske
feriecentre. De sidste par år har familier fra Kolding Provsti været på
ferie til Danland Faaborg, som ligger lige ved stranden i udkanten af
Faaborg by. Det giver rigtigt mange muligheder, også ud over dem
feriecentret selv tilbyder – se fotos.
Skal familier fra dit sogn med på ferie?
Du kan allerede nu se dig om i sognet efter familier til Folkekirkens
Feriehjælp. Du må også gerne spørge familierne, om de har tid og
lyst til at deltage i ferien i uge 27. Du må bare ikke love familierne
noget, da vi endnu ikke kender betingelserne for at deltage. Normalt
er der ret strenge krav til familiens indtægt, og vi oplever hvert år, at
der er familier, som får afslag.
Papirarbejde og møder i forbindelse med projektet ligger hos
koordinatoren for Kolding Provstis Menighedspleje, så det kræver
meget få ressourcer af sognet. Dog plejer der at være en
egenbetaling for sognet på 1000 kr. pr. familie, men de penge er
godt givet ud.
Kunne du tænke dig at blive frivillig rejseleder?
Folkekirkens Feriehjælp sender familier på ferie, der ofte ikke selv har
megen erfaring med at være på ferie. Derfor kan ferien kun lade sig
gøre, fordi der er rejseledere med. Det er dem, der planlægger
ferien, inden for de rammer projektet sætter. Det er dem, der styrer
økonomien og aflægger regnskab. Og det er dem, der tager sig af
allehånde udfordringer, der måtte opstå undervejs.
Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål eller deltagere til Folkekirkens Feriehjælp, så
kontakt koordinator Hanne R. McCollin på hrm@km.dk

Danland Faaborg
Feriecentrets egne fotos.
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Altid allerede elsket
Det er titlen på en bog af musikeren Peter Bastian, som jeg ikke har læst. Jeg aner derfor ikke,
hvad den handler om, men jeg forelskede mig i titlen, første gang jeg hørte den. Altid allerede
elsket består kun af tre ord, men de åbner op til en verden, som må være helt fantastisk. Tænk
hvis vi alle følte os altid-allerede-elsket?
I virkeligheden er den verden ikke så langt væk. Vi skal bare tilføje to ord: Altid allerede elsket af
Gud. Tør vi tro på det, og tør vi leve vores liv på det, så er vi godt i gang med at forandre den
verden, vi lever i. Og vi kan roligt dele ud af den kærlighed, Gud giver os, for kærligheden vokser,
jo mere den bliver delt. Diakoni er at dele ud af Guds kærlighed.

Inspirationsmøder 2018
for ansatte og frivillige i provstiets menighedsplejer
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, så du ikke går glip af at møde Karsten
Nissen, Karen Gundtoft og Ester Jørgensen.
Dato, tid, pris
Tirsdag
kl. 16.00-19.30
den 13.03.18
Deltagerpris: 0 kr.

Emne, web, sted
Inspirations- og årsmøde for frivillige,
tovholdere og ansatte.
Tidligere biskop Karsten Nissen taler om
nutidens udfordringer for diakonien.
Jens Holms Hus, Nicolaiplads 2, 6000
Kolding
-se den udsendte invitation eller få den
tilsendt ved henvendelse til hrm@km.dk
Tirsdag
Inspirationsmøde for frivillige, tovholdere
kl. 16.00-18.00
og ansatte.
den 25.09.18
Karen Gundtoft tilknyttet Geronto
Deltagerpris: 0 kr. Psykiatrisk Team i Fredericia fortæller om
demens, og de udfordringer man kan
møde som frivillig.
Vestfløjen, Ødis Byvej 1, 6580 Vamdrup
-se den udsendte invitation eller få den
tilsendt ved henvendelse til hrm@km.dk
Tirsdag
Inspirationsmøde og julefrokost for
kl. 16.00-19.30
frivillige, tovholdere og ansatte.
den 04.12.18
Sognemedhjælper Ester Jørgensen
Deltagerpris: 0 kr. inspirerer til, hvordan vi finder og beholder
frivillige i kirkens arbejde.
Kirkehuset, Kirkevejen 51, 6640
Lunderskov
-se den udsendte invitation eller få den
tilsendt ved henvendelse til hrm@km.dk

Arrangør
Kolding Provstis
Menighedspleje

Tilmeld
Senest den
05.03.18 til
hrm@km.dk

Kolding Provstis
Menighedspleje

Senest den
17.09.18 til
hrm@km.dk

Kolding Provstis
Menighedspleje

Senest den
26.11.18 til
hrm@km.dk

