
 

Årsrapport 2016 
 

 
Samarbejdsprojekt: Kolding Provstis Menighedspleje 
 

 
Forfatter: Koordinator Hanne R. McCollin 
 

 
Formål:  
Formålet med Kolding Provstis Menighedspleje er at støtte og fremme diakonien og de lokale 
menighedsplejer i Kolding Provsti. 
 
 
 

 
Link til kommissorium, vedtægter og tidligere årsrapporter: 
http://www.koldingprovsti.dk/provsti-samarbejder/menighedspleje/ 
 

 
Ansatte 
 

Navn Funktion Ugentlig arbejdstid 

Hanne R. McCollin Koordinator Halv tid/18,5 timer 

   

   

 
Udvalg/styregruppe/bestyrelse 
 

Navn Funktion Sogn/Pastorat 

Kurt Bjerregaard Formand Sankt Nicolai Sogn 

Gerda Nebel Hansen Næstformand Skanderup Sogn 

Bodil Henriksen  Tyrstrup Sogn 

Inge Føns Bunkenborg  Vejstrup Hejls Taps Pastorat 

Else Lausen  Nr. Bjert Sogn 

Lilly Biswas  Simon Peters Sogn 

Lene Brandenborg  Lejrskov Jordrup Pastorat 

   

 
Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet 
 

Antal faste frivillige i gennemsnit – se de enkelte arrangementer 

Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit – se de enkelte arrangementer 

 
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe 
 

Antal deltagere i gennemsnit – se de enkelte arrangementer 



 

 

Status over årets arbejde 
 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Årsmøde  

 Kommentar: Beretning og regnskab fortalte om travlheden i 2015, mens formanden ridsede 

fremtiden op. Der blev taget afsked med den afgående koordinator og hilst på den nye. 

 Antal deltagere fra målgruppe: 27 deltagere 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Seniorhøjskole med EGV 

 Kommentar: Aktive og indholdsrige dage på Tisvildeleje Højskole med fokus på det givende 

samvær gennem sang, musik, litteratur, livshistorier, film, foredrag og spændende udflugter. 

 Antal deltagere fra målgruppe: 4 ældre og 1 frivillig 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Familienetværket Kom ovenpå! 

 Kommentar: Eftermiddage med aktiviteter og fællesspisning i april og september samt 

julearrangement i december, hvor der også blev uddelt julehjælp. Det varierede hvor mange, der 

mødte op, men uanset antal var det altid hyggeligt. I juni var planlagt sommerudflugt, som blev 

aflyst pga. manglende tilmelding. 

 Antal deltagere fra målgruppe: fra 1 familie til 10 familier og mellem 5 til 8 frivillige 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp 

 Kommentar: Et samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. Familierne blev fundet i 

sognene eller i familienetværket. De blev clearet ift. til donorens krav og klædt på til ferien ved 

fælles informationsmøder. Her mødte de desuden de andre familier og de frivillige rejseledere. 

Efterfølgende blev de tilbudt at komme med i familienetværket Kom ovenpå! 

 Antal deltagere fra målgruppe: 6 familier kom på ferie med 4 frivillige til Faaborg Feriecenter, 

mens 1 familie kom til Jesperhus sammen med Bistrup Sogn 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Vestervangsgruppens sommerudflugt og efterårs arrangement 

 Kommentar: Arrangementer for besøgsvenner og besøgsværter fra alle sogne. De blev planlagt 

af Vestervangsgruppen, men afholdt i samarbejde med menighedsplejen. Hver gang en stor 

succes med god forplejning og festlig stemning. 

 Antal deltagere fra målgruppe: Sommerudflugt 9 deltagere og 8 frivillige. Efterårs arrangement 

12 deltagere og 11 frivillige. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: ERFA arrangementer 

 Kommentar: Har været afholdt i maj, oktober og december med fokus på relevante emner. I maj 

var emnet rekruttering og pleje af frivillige samt menighedsplejens fremtid. I oktober var emnet 



omsorg for sig selv og for gruppen af frivillige. I december var der oplæg om den inspirerende 

samtale ved Vita Andreasen samt julefrokost og julegaver. 

 Antal deltagere fra målgruppe: Maj 12 deltagere, oktober 8 deltagere og december 20 deltagere. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Fælles deltagelse i kurser 

 24.08.16 Sorg, arrangør Frivillig Kolding, 9 deltagere fra menighedsplejen 

 13.10.16 Egenomsorg, arrangør Samvirkende Menighedsplejer, 6 deltagere fra menighedsplejen 

 26.10.16 Diakoni, arrangør Haderslev Stift, 11 deltagere fra menighedsplejen 

 02-04.11.16 Basiskursus, arrangør Samvirkende Menighedsplejer, 4 deltagere fra 

menighedsplejen 

 

 

 

Status over planlagt arbejde fremover 
 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Overgang fra forsøgsprojekt til §43a samarbejde med provstiet som ramme 

 Kommentar: På årsmødet blev foreningen nedlagt og nye vedtægter blev vedtaget. Desuden blev 

der valgt ny bestyrelse. Det gamle regnskab er afsluttet, og økonomien kører nu som biregnskab i 

Sankt Nicolai Sogn. Processen er dermed godt i gang, men vi mangler det sidste, bl.a. nyt årshjul. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Inspirations arrangementer 

 Kommentar: Der er afsat midler i budgettet til 4 årlige inspirations arrangementer med 

oplægsholdere. Det første oplæg fik vi på årsmødet, så der skal findes indhold og datoer til 3. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Turné med besøg hos alle sogne/pastorater 

 Kommentar: Der er aftalt og afholdt en håndfuld møder, men der mangler aftaler med langt de 

fleste sogne/pastorater. Det er tanken, at turneen skal afføde mere samarbejde og flere fælles 

projekter alt efter behovet i de enkelte sogne/pastorater. 

 Aftaler efterlyses! Kontakt hrm@km.dk 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp 

 Kommentar: Vi er i fuld sving! 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: PR; nyhedsbreve, ny hjemmeside og nyt trykt materiale 

 Kommentar: Sparring efterlyses! 

 

 

 



 

Generel status på samarbejdsprojektet nu 
 

 

Vurdering og kommentar: 

Det er mit indtryk, at der er en positiv interesse for diakoni i langt de fleste sogne/pastorater, og at der 

er gang i mange forskellige tiltag rundt omkring. Det er altså ikke initiativet eller virkelysten, der halter. 

Men langt fra alle tænker den fælles menighedspleje med ind i det lokale arbejde. I stedet for at hente 

inspiration og sparring udefra, lukker man sig mere om sig selv. Det er måske naturligt, men det er også 

ærgerligt, at ikke flere får glæde af tilbuddene i den fælles menighedspleje. Det er derfor min ambition 

med turneen, at få sat menighedsplejen på landkortet i sognet og sognet på landkortet i 

menighedsplejen. Vi skal lære hinanden bedre at kende, så der bliver grobund for samarbejde og fælles 

projekter, der kan støtte og fremme diakonien og de lokale menighedsplejer. 

 

 

 

 


