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Parat til Folkekirkens Feriehjælp 

Nu er de familier og rejseledere fundet, som skal på ferie med 
Folkekirkens Feriehjælp. Familierne kommer fra 5 forskellige 
sogne/pastorater i Kolding Provsti. Ikke alle familier, der har søgt, er 
blevet godkendt, men heldigvis har der i år været plads på ferien til 
alle godkendte familier. Det er rigtigt dejligt. Takket været projektets 
donor Arbejdsmarkedets Feriefond, er det muligt at sende 6 familier 
fra Kolding Provsti på ferie. 

Turen går lige som sidste år til Faaborg Feriecenter. Et fantastisk 
sted, hvor familierne bor i udkanten af byen lige ved stranden. Det 
giver de bedste muligheder for at udnytte områdets mange tilbud. 
Familierne kan bade inde og ude, i pool eller hav. De kan lege i 
parken eller udforske byen. Og flere seværdigheder ligger i gå 
afstand fra feriecentret. 

Det har ikke været rigtig dansk sommer, hvis man ikke har været 
med færge. Derfor skal vi også i år på ekspedition i det sydfynske 
ø-hav. Sidst var vi på Lyø, og i år sejler vi til Avernakø. Her skal vi 
besøge Avernakø Geder og spise på landhotellet. Vi skal også opleve 
øens natur i forbindelse med spadseretur og naturaktivitet. 

Vi tager af sted i uge 27, og det er lige om lidt. Forventningerne 
bobler allerede lidt i kroppen. Det bliver godt at komme hjemmefra 
og skifte hverdagen ud med ferie. Selvom ikke alle kender hinanden 
på forhånd, ser vi frem til en uge i fællesskab. 

Billede af Avernakø geder 

 

Gode minder fra 
opholdet på senior 
højskole med EGV 

Dagene på Rude Strand 

Højskole fløj afsted. Ud 

over mange spændende 

foredrag var der udflugt 

til Alrø kirke ved Horsens 

fjord. Her blev fortalt om 

Alrøs befolkning og deres 

skikke. En anden dag gik 

turen til Dokk 1 på Århus 

havn, som er et impone-

rende bygningsværk med 

mange funktioner. 

Der var noget for enhver 

smag, men ville man 

hellere nyde det 

pragtfulde vejr, kunne 

man finde sammen med 

andre kursister og gå en 

tur langs stranden i 

hyggeligt selskab. 

På højskolen var også 

mulighed for fysisk 

udfoldelse. Der var 

arrangeret krolf i parken. 

Et overraskende sjovt 

spil, som ikke kræver det 

store af fysikken. Man 

kunne også spille stang 

golf eller deltage i 

stolegymnastik. 

5 deltagere og en frivillig 

fra Kolding Provsti fik 

glæde af seniorhøjskolen. 
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Familienetværket i Kolding Provstis Menighedspleje 

Kolding Provstis Menighedspleje har et familienetværk, der hedder KOM OVENPÅ! Netværket 

består primært af familier fra forskellige sogne, der tidligere har deltaget i Folkekirkens Feriehjælp. 

Det tilbydes også til de familier, der søger om ferie og ikke bliver godkendt. Lige nu er der 15 

familier, som 4 gange om året modtager invitationer til vores netværksmøder. 

Måske burde navnet KOM OVENPÅ! i år 

være skiftet ud med KOM UDENFOR! 

Familienetværket er nemlig blevet en 

del af Samvirkende Menighedsplejers 

nye naturprojekt i samarbejde med 

friluftsrådet. Det betyder, at 

netværksmøderne i 2018 ikke længere 

foregår i Sankt Nicolai sognehus, men i 

og omkring Mariesminde spejderhus. 

Naturprojektet har til formål at øge 

familiernes forståelse for og interesse i 

at færdes i naturen. Naturen er gratis, 

og her hvor vi bor, er der ikke langt til 

nærmeste natur. Lærer familierne at 

færdes trygt i naturen, kan de få glæde 

af det i deres hverdag. Samtidigt kan 

ophold i naturen have en positiv 

virkning på psyken, hvilket både 

forældre og børn kan få gavn af. 

Der er planlagt 5 møder i år med hvert sit emne. I april var det Forår. Her i juni bliver det Bål. I juli 

er det Avernakø. I august er det Åen, og i oktober slutter vi af GPS/Geocaching. Med programmet 

prøver vi både at lave aktiviteter om og i naturen. Det må gerne være noget andet, end det 

familierne laver til hverdag, men ikke mere anderledes end at de kan gøre det selv, hvis de synes, 

aktiviteten er sjov. 

Der er 4 frivillige og menighedsplejens koordinator tilknyttet familienetværket. Vi planlægger og 

gennemfører møderne. Det er der selvfølgelig noget arbejde i, men samtidigt er samværet med 

hinanden og familierne meget givende. 

Siden familienetværket er blevet en del af natur-

projektet, har et par af de deltagende familier 

fortalt mig om, hvordan de selv laver udflugter i 

naturen. Måske er det bare fordi, naturen er blevet 

et samtaleemne. Men det kan også være, at 

naturoplevelserne i familienetværket lige så 

langsomt flytter grænserne for, hvilke muligheder 

familierne oplever at have. 
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Kig forbi kpmenighedspleje.dk 

Arbejdet med hjemmesiden for Kolding Provstis Menighedspleje er 
godt i gang, men ikke færdigt. Det bliver det forhåbentligt heller ikke 
lige med det samme, for en hjemmeside, der ikke forandrer sig, er 
klar til nedlæggelse. 

Ideen er, at man på hjemmesiden skal kunne se, hvad der foregår 
hvor. På den måde kan både interesserede deltagere, potentielle 
frivillige og allerede aktive i menighedspleje hente inspiration. 
Dermed håber vi, at lede flere deltagere og flere frivillige frem til 
kirkernes sociale/diakonale aktiviteter. 

På hjemmesiden vil vi gerne 
reklamere for de sociale/ 
diakonale aktiviteter, der 
foregår i jeres sogn. 
Desværre mangler vi 
informationer fra mange 
sogne og opfordrer jer 
derfor til at maile til 
hrm@km.dk. Send en kort 
tekst for hver aktivitet med 
oplysning om navn, tid og 
sted, indhold, kontaktperson 
og kontaktoplysninger samt 
evt. tilhørende billeder. Hvis 
I på hjemmesiden under et 
emne klikker på de grønne 
knapper med sognenes 
navne, vil I kunne finde 
eksempler på beskrivelser af 
aktiviteter. 

På årsmødet i marts blev hjemmesiden vist frem, og de bogmærker, 
der skal gøre opmærksom på den, er nu efterhånden nået ud til alle 
sogne. Bogmærkerne kan lægges i kirke og sognehus til fri 
afbenyttelse. De kan også foræres væk, når I møder potentielle 
deltagere eller frivillige til kirkernes sociale/diakonale aktiviteter. 
Hjælp os med at få bogmærkerne ud at arbejde, så hjemmesiden 
bliver kendt og brugt. 

 

Persondataforordningen 

Vi elsker at hade den, men kan ikke komme udenom, at den har sat 

gang i en god proces. Her på kontoret er vi i fuld gang, og emnet er 

på dagsordenen til netværksmødet for besøgstjenester. 

 

Besøg af Helsingør 
Stifts diakoniudvalg 

Omkring nytår fik Kolding 
Provstis Menighedspleje 

en henvendelse fra 
Helsingør Stifts diakoni-

udvalg. De havde hørt om 
os og ville gerne på 

inspirationstur til Kolding 

for at lære mere. 

Den 24. maj tog provst, 
formand og koordinator 

imod gæsterne og 

fortalte om, hvordan den 
fælles menighedspleje i 

Kolding Provsti er opstået 
og har udviklet sig. 

Gæsterne fra Helsingør 
fik også lov til at møde 5 

repræsentanter for 
forskellige lokale diakoni 

aktiviteter i provstiet. Det 

var guidet fælleslæsning, 
sorggruppe, mandeklub, 

oplevelsesklub for enlige 
og kirkecafé i samarbejde 

med hyttebyen. I korte 

oplæg med efterfølgende 
samtaler fortalte hver 

repræsentant om de 
udfordringer og succeser, 

der er i deres arbejde. 

Efter frokost mødte 

gæsterne Haderslev Stifts 
diakoniudvalg og var en 

tur forbi Café Kluns. 

Det var et spændende 

besøg, hvor vi både blev 
klogere af at præsentere 

andre for vores arbejde 
og af at høre om deres 

erfaringer. 

 

mailto:hrm@km.dk
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Karsten Nissen om nutidens udfordringer for diakonien 

Vores verden i dag er præget af rådvildhed, mangel på mening og sammenhæng. Det sker fordi 

gamle adfærdsmønstre og grænser brydes ned, og i stedet opstår et utal af valgmuligheder. For 

nogle er det lykken at kunne vælge selv, men hos andre skaber de mange valgmuligheder 

magtesløshed og vrede. Det hyper komplekse samfund giver diakonien opgaver nok at tage fat på. 

En af opgaverne handler om det 

menneskesyn, diakonien arbejder ud fra. 

Nemlig at vi alle er skabt i Guds billede, og 

derfor har ethvert menneske en værdi på 

forhånd uanset kvalifikationer. I disse år 

bliver det menneskesyn udfordret af 

elitære menneskeopfattelser og søgen 

efter perfektion. Diakonien har derfor en 

afgørende opgave i at formidle og 

fastholde det kristne menneskesyn ved at 

leve det ud i vores handlinger. 

Hvordan gør vi så det? 

Her brugte Karsten Nissen Bibelen, og med udgangspunkt i flere tekster kom han frem til tre 

kendetegn: Diakoni er at værne om det svage menneske. Diakoni er at nedbryde grænser mellem 

retfærdige og syndere. Diakoni er at hjælpe mennesker til en ny begyndelse. De tre kendetegn har 

jeg mentalt puttet i baglommen, så de er lige ved hånden, når tvivlen melder sin ankomst. Når der 

mangler frivillige, når opgaverne er besværlige, når deltagere udebliver, når jeg ikke længere er 

sikker på, hvad jeg har gang i, så vil de tre kendetegn lede mig på vej. 

Karsten Nissen kunne opleves til årsmødet for Kolding Provstis Menighedspleje den 13. marts. 

Knap 35 deltagere fra 13 sogne/pastorater fandt vej til Sankt Nicolai sognehus og fik inspiration til 

det daglige arbejde med diakoni. På årsmødet blev desuden orienteret om den fælles 

menighedsplejes økonomi og PR, som er omtalt andre steder i nyhedsbrevet. 

 

Nyhedsbreve skifter format 

Emnet var oppe og vende på årsmødet, men efterfølgende er det blevet besluttet i bestyrelsen for 

Kolding Provstis Menighedspleje, at nyhedsbrevene fremover skal være digitale. Formålet er at 

sikre, at alle læsere får nyhedsbrevet, og at det ikke strander hos en enkelt. Årsmødets deltagere 

har allerede skrevet sig op til at modtage digitale nyhedsbreve, men vil du heller ikke gå glip af de 

næste nyhedsbreve? 

Tilmeld dig på hjemmesiden under fanebladet nyhedsbreve, 

eller tryk på knappen her og kom direkte til tilmeldingen. 

Hvis teknikken kokser, gå ikke i panik, men kontakt 

koordinator Hanne R. McCollin på hrm@km.dk.  

mailto:hrm@km.dk
http://eepurl.com/dx8xLT
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Inspirationsmøder, kursus og fyraftensmøde 

for ansatte og frivillige i provstiets menighedsplejer 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, så du ikke går glip af spændende input 

om diakoni 

Dato, tid, pris Emne, web, sted Arrangør Tilmeld 

Tirsdag 
kl. 16.00-18.00 
den 25.09.18 
Deltagerpris: 0 kr. 

Inspirationsmøde for frivillige, tovholdere 
og ansatte. 
Karen Gundtoft tilknyttet Geronto 
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 

Kolding Provstis 
Menighedspleje 

Senest den 
17.09.18 til 
hrm@km.dk 

Mandag 
kl. 9.00-16.00 
den 01.10.18 
Deltagerpris: 
350 kr. 
 

Temakursus for alle med interesse i det 
frivillige sociale arbejde i kirken. 
Emne: Hvordan tager vi folk med ind i 
fællesskabet, og hvad skal der til for at 
gøre fællesskabet mere rummeligt? 
Den Gamle Latinskole, Domkirkepladsen 3, 
6100 Haderslev. Læs mere på: 
menighedsplejer.dk/file/562888 

Samvirkende 
Menighedsplejer 

Senest den 
15.09.18 til 
smp@meni
ghedsplejer
.dk 

Onsdag 
kl. 17.00 
den 14.11.18 
Deltagerpris: ? 

Fyraftensmøde for alle frivillige, tovholdere 
og ansatte. 
Emne: Mødet med det andet menneske. 
Alex Sabour viser sin video ”Jeg er dansk”, 
og Malene Fenger Grøndahl taler om 
diakoni og mødet med den anden. 
Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, 6000 
Kolding 

Diakoniudvalget 
i Haderslev Stift 

Senest den 
10.11.18 
kl. 12 på 
www.hader
slevstift.dk/
tilmelding 

Tirsdag 
kl. 16.00-19.30 
den 04.12.18 
Deltagerpris: 0 kr. 

Inspirationsmøde og julefrokost for 
frivillige, tovholdere og ansatte. 
Sognemedhjælper Ester Jørgensen 
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 

Kolding Provstis 
Menighedspleje 

Senest den 
26.11.18 til 
hrm@km.dk 

 


