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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 Afgående medlem Lejrskov Jordrup Pastorat 

Bjørn Laursen Kommende medlem Vamdrup Sogn 

 
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: Som vedtaget på provstiets budgetsamråd i august 2016 nedlagde vi på årsmødet 

foreningen Kolding Provstis Menighedspleje. I stedet fortsætter den fælles menighedspleje som 

et § 43a samarbejde med provstiet som ramme. Det betyder, at arbejdet blev udvidet fra 9 til 24 

sogne/pastorater, og at der er fastansat en koordinator på halv tid. Formandens beretning 

kiggede tilbage på udviklingen i menighedsplejen gennem de forskellige faser, men konstaterede 

også, at arbejdet fortsætter trods ændringer. Regnskabet blev godkendt, og afslutningen af 

foreningsregnskabet aftalt. Desuden blev redegjort for, hvordan regnskabet fremover bliver 

placeret som biregnskab i Sankt Nicolai Sogn for at leve op til reglerne. 

 Antal deltagere fra målgruppe: 27 deltagere 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Inspirationsmøder 

 Kommentar: Der blev afholdt 3 årlige inspirationsmøder for alle frivillige og koordinatorer, der 

arbejder med menighedspleje i provstiet. Det første møde var lagt sammen med årsmødet og 

fandt sted i Vamdrup Kirkehus, det næste møde foregik i Harte Kirkecenter, mens det sidste var 

med julefrokost i Seest Sognehus. Emnerne har været Diakoniens DNA ved Birgitte Viftrup 

Mortensen, Klædt på til omsorg ved Annette C. Langdahl og Mødet med den anden ved Sigrid 

Horsholt Pedersen. 

 Antal deltagere fra målgruppe: Årsmøde 27 deltagere, Inspirationsmøde september 18 

deltagere, Inspirationsmøde december 25 deltagere. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Familienetværket KOM OVENPÅ! 

 Kommentar: I 2017 blev afholdt 3 netværksmøder. Et påskemøde i Jens Holms Hus i april, en 

naturdag i Mariesminde Spejderhus i september og et julemøde i Jens Holms Hus i december. Til 

hvert møde er der aktiviteter og fællesspisning. Nogle familier kommer til alle møder, mens 

andre kun dukker op til jul, når der er julemiddag og gaver. Efterhånden kender familierne 

hinanden og os, så stemningen til møderne er afslappet og hyggelig. 

 Antal deltagere fra målgruppe: fra 3 til 9 familier og mellem 4 og 6 frivillige. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp 

 Kommentar: Et projekt i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. Vi var heldige og fik 

tildelt en hel kvote, så vi kunne sende 6 familier fra provstiet af sted på ferie til Faaborg 

Feriecenter. En familie mere på venteliste fik også plads, men måtte melde fra igen pga. sygdom. 

Inden ferien blev gennemført samtaler og forventningsafstemning med hver familie samt et 

fælles informationsmøde, hvor alle deltagere hilste på hinanden. Ferien gik godt, og der blev 

både bygget relationer og skabt herlige ferieoplevelser. 

 



 Antal deltagere fra målgruppe: 6 familier bestående af 13 børn og 9 voksne samt 2 rejseguider 

bestående af en frivillig og koordinatoren. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Fælles deltagelse i kurser 

 Kommentar: I løbet af 2017 blev frivillige og koordinatorer opfordret til fælles deltagelse i 3 

kurser. I februar hos Samvirkende Menighedsplejer til kurset: Menighedspleje i lyset af Luther. I 

november hos Samvirkende Menighedsplejer til kurset: Ny inspiration – godt i gang med kirkens 

sociale arbejde. Og i samme måned til fyraftensmøde hos Haderslev Stifts diakoniudvalg med 

emnet: Ledelse og koordinering af frivillige i folkekirken. 

 Antal deltagere fra målgruppe: På SMP kurserne deltog 3 i februar og 7 i november. Til 

fyraftensmødet var 8 deltagere på listen, men flere havde selv tilmeldt sig, da mødet fandt sted i 

Simon Peters Kirke. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Turné med besøg hos alle sogne/pastorater 

 Kommentar: I 2017 har koordinatoren besøgt menighedsrådsmøder hos 8 sogne/pastorater. Her 

er Kolding Provstis Menighedspleje blevet præsenteret og de lokale diakoni aktiviteter 

gennemgået for at finde ud af, hvor der er fælles interesser og muligheder for samarbejde. 

 Antal deltagere fra målgruppe: 8 menighedsråd 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Netværksmøde for mandeklubber 

 Kommentar: Direkte afledt af turneen afholdtes et netværksmøde for provstiets mandeklubber, 

hvor tovholderne udvekslede erfaringer. Her stod det klart, at der er mange måder at være 

mandeklub på, men også at alle repræsenterede klubber fungerede fint. 

 Antal deltagere fra målgruppe: 6 deltagere fra 4 mandeklubber, hvoraf den ene siden er skrinlagt 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: PR 

 Kommentar: PR materialet for Kolding Provstis Menighedspleje havde længe trængt til 

opdatering, men da menighedsplejen nu omfatter 24 pastorater, stod det klart, at en del af vores 

PR skal være digitalt, så der er mulighed for løbende opdatering. Derfor fik vi tilbud fra et firma, 

som lavede hjemmeside til os. Pga. andre projekter blev arbejdet dog først fuldført og 

hjemmesiden lanceret i 2018. 

 Antal deltagere fra målgruppe: Ingen 

 

 

 

Status over planlagt arbejde fremover 
 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: PR 

 Kommentar: Hjemmesiden er lanceret og suppleret af trykt materiale. Nu skal vi have folk til at 

levere materiale til den og bruge den aktivt. Nyhedsbrevet skal også gentænkes. 



Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Inspirationsmøder 

 Kommentar: Inspirationsmøderne kører videre i 2018, og snart skal vi have planlagt møder i 

2019. Hvilke oplægsholdere kan trække deltagere til? Hvor kan vi afholde møderne, så vi 

kommer tæt på nye deltagere? 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Seniorhøjskole med EGV og Folkekirkens Feriehjælp 

 Kommentar: Det kører efter planen, men flere sogne/pastorater kunne sagtens levere deltagere. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Familienetværk 

 Kommentar: Familienetværket er i 2018 blevet en del af Samvirkende Menighedsplejers nye 

naturprojekt. Det bliver forhåbentligt en ændring, der får netværket til at blomstre. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Netværksmøder 

 Kommentar: Det er planen at holde flere netværksmøder på tværs af sognene. I første omgang 

for besøgstjenesterne, der mangler frivillige og skal orienteres om persondataforordningen. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

 Beskrivelse: Turné med besøg hos alle sogne/pastorater 

 Kommentar: Med kun 1 besøg i 2018 er turneen praktisk taget gået i stå. Jeg prøver ved 

forskellige lejligheder at holde dialogen i gang med de formænd, hvis menighedsråd jeg endnu 

ikke har besøgt. 

 

 

 

Generel status på samarbejdsprojektet nu 
 

 

Vurdering og kommentar: 

Kolding Provstis Menighedspleje lever og har det godt. Det er min oplevelse, at de sogne/pastorater, der 

ønsker at deltage og gør det, også får noget ud af vores tilbud. Langsomt dukker nye sogne og deltagere 

op, og jeg arbejder hele tiden på at skabe relationer. Jeg så dog meget gerne at flere blev 

opmærksomme på mulighederne og aktivt brugte dem. 

Hvad skal der til for at få flere deltagere med fra de sogne, der allerede er i gang? Hvad skal der til for at 

få flere sogne i gang med diakonale opgaver? Hvordan kan Kolding Provstis Menighedspleje spille ind og 

spille med?  

Noget af det, vi lykkes med, er samarbejdsprojekter med Samvirkende Menighedsplejer, som fx 

Seniorhøjskole med EGV, Folkekirkens Feriehjælp og senest naturprojektet for familienetværket. Men er 

tiden kommet til, at vi selv tager initiativ og sætter noget i gang, der ligger mere ligefor for sognene i 

Kolding Provsti? 

 

 


