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Vigtigt årsmøde for Kolding Provstis Menighedspleje
Menighedsplejens årsmøde blev i år afholdt i Vamdrup kirkehus, og
ca. 30 repræsentanter fra 10 forskellige sogne var mødt op for at
deltage. Programmet bød på store beslutninger, så det var herligt
med opbakning fra sognene. Efter beretninger fra formand og
koordinator, der begge slog fast, at menighedsplejen lever i bedste
velgående, nedlagde årsmødet foreningen. Den har eksisteret, siden
menighedsplejen blev oprettet som forsøgsprojekt for 5 år siden.
Herefter fortsætter arbejdet som et § 43a samarbejde med provstiet
som ramme. I den anledning blev der foreslået nye vedtægter og ny
bestyrelse, som skal endeligt godkendes på provstiets budgetsamråd.
I forbindelse med omlægningen vil der ikke længere blive opkrævet
betaling for at være med i menighedsplejen, da midlerne tages fra
ligningen før den fordeles. Det sker på samme måde som ved de
andre provsti samarbejder. Menighedsplejen vil fortsat have et
regnskab, men nu som biregnskab i Sankt Nicolai Sogn, og på sigt
håber vi også at få et mindre aktivitetsbudget. Lokale aktiviteter skal
derfor finansieres lokalt, og menighedsplejen vil kun være vært for
arrangementer, hvor alle sogne er inviteret.

Dåbsklude
Tekst og foto af
Karen Skjønnemand
Ideen kommer fra Ann
Maj Lorenzen sognepræst
i Thorsager-BregnetFeldballe pastorat. Jeg
læste om det på nettet
og kontaktede hende.
Ann Maj har en Facebook
side DÅBSKLUDE, hvor
man kan købe mønstre.
Der er 12 forskellige, alle
med kristne symboler.
I Seest har vi startet en
strikke café, hvor vi laver
de fine dåbsklude, som
hvert dåbsbarn får med
sig hjem efter dåben.
Vores menighedsråd
betaler udgiften.

Fremover vil Kolding Provstis Menighedspleje bistå med inspiration og
sparring til de lokale menighedsplejer. Det vil vi blandt andet gøre
ved at invitere til arrangementer med relevante oplægsholdere. Det
tog vi hul på allerede på årsmødet, hvor Birgitte Viftrup Mortensen
talte om diakoniens DNA. Et oplæg der både kom omkring diakonien
før og nu, og stillede os spørgsmålet: Er verden værd at elske? Inden
vi sluttede af, læste besøgsven Gudrun Skov et digt om at få besøg
fra hendes nu afdøde besøgsvært. Tak til Gudrun for at dele det med
os og for en meget passende afslutning på årsmødet.

Strikke cafeen er også
åben for andre end dem,
der bor i sognet. De kan
evt. strikke til egen kirke.
Medbring strikkepinde nr.
3. Garn er gratis, hvis
man strikker til Seest
Kirke. Ellers medbringer
man selv bomuldsgarn.
Alle er velkomne!
Strikke café
i Seest Sognehus
8. august kl. 19
og derefter hver
tredje tirsdag
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Menighedsplejens koordinator på turné
I et forsøg på at leve op til navnet Kolding Provstis Menighedspleje, er
koordinatoren taget på turné. Målet er i løbet af 2017 at besøge de
24 menighedsråd i provstiet, så alle kender menighedsplejen og
kan gøre brug af den i det lokale arbejde. Indtil videre har jeg
besøgt 7 menighedsråd for at orientere om den fælles
menighedspleje og høre om det lokale arbejde i sognet. Der er
forskel på, hvad vi snakker om og såmænd også på, hvor meget
og hvem der taler. Nogle steder bliver jeg set lidt an, andre
steder er der mange spørgsmål og en liste med nye opgaver, når
jeg tager derfra. Men hver eneste gang bliver vi klogere. Vi får
skubbet til, hvad vi ved om hinanden, og hvilke muligheder der er for at
arbejde sammen. Det er vejen frem! Jeg ser derfor frem til at besøge de resterende 17
menighedsråd. Og skulle der være nogen, der endnu ikke har fået aftalt besøg, er I meget
velkomne til at kontakte mig på hrm@km.dk.

Mandeklubber i Kolding Provsti
En spørgeskema undersøgelse først på året
og turneen har fået mine øjne op for, at der
er hele 6 aktive mandeklubber i Kolding
Provsti. Indhold og navne varierer fra sogn til
sogn, og nogle klubber har eksisteret
længere end andre, men fælles for alle er, at
det er for mænd.
Det er desværre begrænset, hvor meget
indsigt jeg har i denne gren af
menighedsplejen, da jeg jo som bekendt
hører til det forkerte køn. Måske kan det
ændre sig? Der er nemlig interesse for et
erfaringsudvekslingsmøde mellem
mandeklubbernes tovholdere. Det har jeg
tilbudt at iværksætte, og måske får jeg lov til
at være med?
Er du mand nok til at være med i en
mandeklub, er der klubber i følgende sogne:
Aller, Sankt Nicolai, Simon Peter, Sdr. Bjert,
Tyrstrup og Ødis.
Billeder venligst udlånt fra mandeklubben i Sankt Nicolai Sogn
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Donation af perler fra Hama
Anerkendelse er fantastisk! Og derfor er betyder det rigtigt meget at
modtage en donation. Det er nemlig ikke bare materialer, vi får
tilsendt, det er også et udtryk for, at donoren ser og anerkender det,
vi gør. En af dem, der er god til donationer, er Inge Bunkenborg. Hun
har oplevet, hvordan både børn og voksne i familiearbejdet hygger sig
med at lave perleplader. Det skrev hun og fortalte producenten Hama
i foråret, som kvitterede med en kasse fuld af perler og perleplader.

KOM OVENPÅ!
Familienetværk
på anden sal
Når en familie har været
på ferie med Folkekirkens
Feriehjælp bliver de
tilbudt at være med i
provstiets familienetværk.
Her kan de møde andre
familier og vedligeholde
venskaber fra ferien.

Jeg skulle have taget et foto af den fine kasse, men nåede det ikke,
før perlerne var taget i brug. Så du må nøjes med billedet her, hvor
børn og voksne er i fuld gang med at lave påskepynt af perler.

Folkekirkens Feriehjælp 2017
Igen i år kommer 6 familier fra Kolding Provsti på ferie med
Folkekirkens Feriehjælp. Der er tale om sårbare familier, som ikke
selv har økonomi og ressourcer til at komme på ferie. Familierne
bliver enten foreslået af provstiets sogne eller kommer fra
familienetværket, der består af tidligere feriefamilier (læs mere i
teksten til højre). Det er Arbejdsmarkedets Feriefond, der donerer
ferierne, og de stiller en række krav, familierne skal opfylde for at
komme med. Blandt andet må den samlede personlige indtægt ikke
overstige, hvad der svarer til kontanthjælp. Til gengæld er både
transport, ophold, fællesaktiviteter og kost på ferien betalt.
Familierne skal til Faaborg Feriecenter i uge 26 sammen med en
frivillig rejseleder, og forberedelserne har stået på i noget tid. Først
skal økonomien tjekkes, og derefter har vi personlige samtaler med
de voksne for at afstemme forventninger og afklare mere personlige
spørgsmål. Det sidste inden selve ferien er et fælles informationsmøde, hvor man hilser på alle dem, der skal med. Her var stemningen
let, for alle glæder sig til ferien. Bare nu vejret er med os!

Netværket har hidtil
været navnløst, men en
mørk og regnvåd aften fik
Klara en god idé. Som
frivillig hjælper stod hun i
døren til Jens Holms Hus
efter et netværksmøde
og ventede på et lift.
Mens regnen silede ned,
fordrev hun tiden med en
brain storm, og pludselig
var den der: Navnet der
kombinerer vores mål og
vores fysiske placering.
KOM OVENPÅ! mødes til
aktivitet og fællesspisning
tre gange om året.
KOM OVENPÅ! er en
invitation til sårbare
familier til at være med i
netværket på anden sal.
Kender du en familie i
provstiet, der kunne have
gavn af netværket, så
kontakt Hanne R.
McCollin på 2498 9700
eller på hrm@km.dk.
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Kurser for ansatte og frivillige i provstiets menighedsplejer
Vi tager på kurser for at blive klogere, men også for at have det sjovt sammen! Fælles kørsel og
oplevelser bliver ofte til fællesskab, når vi efterfølgende møder hinanden i andre sammenhænge.
Næste gang afholder Samvirkende Menighedsplejer kursus i Kolding Provsti. Derfor vil jeg gerne
slå et ekstra slag for kurset – specielt overfor de sogne, der gerne vil i gang med menighedspleje,
men endnu ikke er startet, og overfor de sogne, der har nye diakonale tiltag på trapperne.
Alle udgifter skal betales af dit lokale sogn, mens jeg laver fælles tilmelding.
ato, tid, pris
Mandag kl. 9-16
06.11.17
Deltagerpris:
350 kr.

Emne, web, sted
Ny inspiration – godt i gang med kirkens
sociale arbejde. Læs mere på:
http://www.menighedsplejer.dk/fileadmin/a
ttachments/kurser/Temakursus_6__2017.pdf
Kirkehuset, Kirkevejen 51, 6640 Lunderskov

Arrangør
Samvirkende
Menighedsplejer

Tilmeld
Senest
22.10.17 til
hrm@km.dk

CFSA afholder også kurser for frivillige
Læs mere på www.frivillighed.dk/kurser

Ny inspiration inden for rækkevidde
Bestyrelsen for Kolding Provstis Menighedspleje har besluttet at afholde inspirationsmøde for
frivillige og ansatte i provstiets menighedsplejer igen til september. Oplægsholder, tid og sted er
endnu ikke bestemt, så hold øje med din mail. Har du forslag til kommende inspirationsmøder,
hører jeg gerne fra dig. Send dit forslag til Hanne R. McCollin på mail hrm@km.dk.

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

