
 

Årsrapport 2018 
 

 
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 

Bjørn Laursen  Vamdrup Sogn 

 
Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet 
 

Antal faste frivillige i gennemsnit – se de enkelte arrangmenter 

Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit – se de enkelte arrangmenter 

 
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe 
 

Antal deltagere i gennemsnit – se de enkelte arrangmenter 

 

http://www.koldingprovsti.dk/provsti-samarbejder/menighedspleje/


 

Status over årets arbejde 
 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Årsmøde 

• Kommentar: Efter foreningens nedlæggelse er der ingen krav om årsmøde, men vi har valgt at 

fortsætte for at gøre arbejdet så gennemsigtigt som muligt. Derfor handlede formandens 

beretning om det daglige arbejde i den fælles menighedspleje, og den beskrev nogle af de mange 

opgaver og aktiviteter, der optager de lokale menighedsplejer i sognene. Bagefter blev 

regnskabet for 2017 fremlagt og godkendt sammen med budgettet for 2018, der er beskåret ift. 

budget 2017, så det passer bedre med de faktiske udgifter. 

• Antal deltagere fra målgruppe: 30 deltagere 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Inspirationsmøder 

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

interesserede i menighedspleje i provstiet. Formålet er at inspirere til det daglige arbejde og 

skabe erfaringsudveksling på tværs af sognegrænser. Det første foregik i Jens Holm Hus i Kolding 

den 13.03.18 sammen med årsmødet, hvor tidligere biskop Karsten Nissen holdt oplæg om 

nutidens udfordringer for diakonien. Her var 30 deltagere. Det andet inspirationsmøde var et 

fyraftensmøde i Vestfløjen i Ødis den 25.09.18, hvor tidligere sygeplejerske i Geronto Psykiatrisk 

Team i Fredericia Karen Gundtoft holdt oplæg om demens. Her var 27 deltagere. Det sidste 

inspirationsmøde var med julefrokost og foregik i Kirkehuset i Skanderup den 04.12.18, hvor 

tidligere sognemedhjælper og frivilligkoordinator Ester Jørgensen fra Thisted Kirke holdt oplæg 

om, hvordan vi finder og beholder de frivillige i kirkens arbejde. Her var 29 deltagere. 

• Antal deltagere fra målgruppe: 27-30 deltagere 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Seniorhøjskole med EGV 

• Kommentar: I år var det endelig Jylland og Fyns tur til at blive inviteret på Seniorhøjskole med 

EGV. Koordinatoren slog derfor til med det samme, da Kolding Provstis Menighedspleje fik 

tilbudt at medvirke. Med sognenes hjælp blev fundet 5 deltagere og en frivillig fra 4 sogne i 

provstiet. Inden opholdet var der informationsmøde, hvor deltagerne og den frivillige fik 

mulighed for at hilse på hinanden. Bagefter var der gensynsmøde med billeder og fortællinger 

fra højskolen og udflugterne. Seniorhøjskolen med EGV var en stor oplevelse for deltagerne og 

har givet forøget livsmod. 

• Antal deltagere fra målgruppe: 5 deltagere og en frivillig 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Familienetværket KOM OVENPÅ! 

• Kommentar: Tidligt på året blev familienetværket tilbudt at være med i Samvirkende 

Menighedsplejers Naturprojekt Kan myrer spises? Det besluttede de frivillige og ansatte at sige 

ja tak til, hvorefter koordinatoren ansøgte bestyrelsen fra Mariesminde Spejdergruppe om 

tilknytning til spejderhytten. Dette blev bevilget, og de fleste af de i alt 6 møder har fundet sted i 

spejderhuset med fokus på naturoplevelser. Undtagelserne er udflugten til Avernakø på ferien 



med Folkekirkens Feriehjælp, geocaching i Kolding by og julemødet i Jens Holms Hus. De 16 

familier blev reduceret til 12 aktive familier, da der blev indsamlet tilladelser til håndtering af 

kontaktoplysninger fra alle ved julemødet. Der er opbygget gode relationer mellem familierne, 

men bedst mellem de familier, der deltager i familienetværket ofte. 

• Antal deltagere fra målgruppe: 2-11 familier, 3 frivillige og 1 kirke-kulturmedarbejder fra Sankt 

Nicolai Kirke. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Besøg af Helsingør Stifts Diakoniudvalg 

• Kommentar: Helsingør Stifts Diakoniudvalg var på inspirationstur til Kolding Provsti for at se, 

hvordan vi arbejder med diakoni. De mødte en række mennesker fra vores sogne, provsti og 

stift, som fortalte dem om succeser og udfordringer i arbejdet med diakoni. 

• Antal deltagere fra målgruppe: 5 gæster fra Helsingør, Haderslev Stifts Diakoniudvalg, 5 

repræsentanter fra sognenes lokale diakoni aktiviteter foruden provsten, ungdomspræsten, 

formanden og koordinatoren fra Kolding Provstis Menighedspleje 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp 

• Kommentar: Også i 2018 kunne Kolding Provstis Menighedspleje tilbyde sognene at sende 

familier på kontanthjælp med Folkekirkens Feriehjælp på ferie. 6 familier deltog fra 5 sogne 

sammen med koordinatoren og en frivillig. Inden ferien på Faaborg Feriecenter blev afstemt 

forventninger med hver familie og afholdt fælles informationsmøde. Vejret på ferien var flot, så 

der var alle muligheder for at bade og være udenfor. Der blev fanget mange krabber, dannet 

venskaber og skabt nye fælles oplevelser. Alle familier fik et afbræk fra hverdagen, og halvdelen 

af de voksne gav udtryk for, at ferien rykkede deres verden i en positiv retning. 

• Antal deltagere fra målgruppe: 6 familier, 1 frivillig og en koordinator 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Fælles deltagelse i kurser 

• Kommentar: I løbet af året er der blevet opfordret til deltagelse i møder og kurser ud over egne 

inspirationsmøder. Alle har af en eller anden grund ligget i efteråret: 01.10.18 Samvirkende 

Menighedsplejers kursus Når alle er forskellige er ingen anderledes. 05.11.18 Simon Peters Kirke 

og Dansk Kristelig Sygeplejeforenings møde Robusthed og sårbarhed. Det er første møde i 

møderækken Livgivende pauser, som fortsætter ind i 2019. 14.11.18 Diakoniudvalget i Haderslev 

Stift holdt fyraftensmøde Mødet med vores nydanske medmennesker. 

• Antal deltagere fra målgruppe: Da tilmelding foregår individuelt, vides ikke hvor mange deltog 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Netværksmøde for besøgstjenester 

• Kommentar: Den nye persondataforordning skabte spørgsmål til arbejdet i sognenes 

besøgstjenester. Koordinatoren inviterede derfor til netværksmøde, så vi i fællesskab kunne 

gennemgå krav til arbejdet og mulige løsningsmodeller. Desuden fortalte hver af de fremmødte 

besøgstjenester kort om deres lokale arbejde, og et nyt materiale fra Samvirkende 

Menighedsplejer om besøgstjenester blev præsenteret. 

• Antal deltagere fra målgruppe: Repræsentanter fra 3 af de 10 besøgstjenester deltog 

 



Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Samarbejde med Kolding Kommune (60+ FRISK og Navigator), Ældresagen, Kolding 

Selvhjælp og Røde Kors 

• Kommentar: Samarbejdet har eksisteret i årevis. Vi støtter hinanden i at afhjælpe ensomhed 

lokalt i vores kommune. Samtidigt prøver vi at skabe synlighed omkring arbejdet og at udvikle 

nye tiltag, der kan tiltrække nye brugere og nye frivillige. 

• Antal deltagere: Koordinator 

 

 

 

 

Status over planlagt arbejde fremover 
 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Inspirationsmøder 

• Kommentar: Inspirationsmøderne for 2019 er planlagt med indhold, tid og sted. Vi arbejder på at 

skabe opbakning generelt og lokalt, så kendskab udbredes og deltagelse stiger. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Møde om at være folkekirke for psykisk skrøbelige 

• Kommentar: Provsten har bedt Kolding Provstis Menighedspleje om at afholde et møde for de 

ansatte i kirkerne i Kolding Provsti. Mødet skal klæde deltagerne på til at håndtere de opgaver og 

belastninger, der kan ligge i at være folkekirke for psykisk skrøbelige. Mødet søges finansieret af 

provstiets initiativpulje. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: PR 

• Kommentar: Indholdet af hjemmesiden for Kolding Provstis Menighedspleje skal opdateres. Der 

sendes mail ud i slutningen af januar. Det blev kun til 3 nyhedsbreve i 2018 pga. tekniske 

udfordringer. Derfor skal første nyhedsbrev gerne udsendes i februar og efterfølges af 3 andre 

her i 2019. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Familienetværket KOM OVENPÅ! 

• Kommentar: Efter naturprojektet skal familienetværkets indhold evalueres. Skal vi fortsætte med 

naturen som fokus? Skal vi vende tilbage til møderne i Sankt Nicolai? Eller skal vi finde på noget 

helt tredje? De frivillige indkaldes til møde og beslutter familienetværkets fremtid. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp 

• Kommentar: Koordinatoren har tilmeldt Kolding Provstis Menighedspleje igen i 2019. Ønsket er 

ferie i uge 28 på Faaborg Feriecenter, og den frivillige har allerede givet tilsagn. Betingelserne er 

dog ændret, så vi kan ikke være sikker på at få pladser på ferien i år. 

 



 

Generel status på samarbejdsprojektet nu 
 

 

Vurdering og kommentar: 

Igen i år kan jeg konstatere, at Kolding Provstis Menighedspleje lever og har det godt. Det er min 

oplevelse, at de sogne, der ønsker at deltage og gør det, også får noget ud af vores tilbud. Alligevel ser 

jeg meget gerne, at flere sogne får kendskab til mulighederne og aktivt bruger dem. 

Derfor har Kolding Provstis Menighedspleje en hjemmeside, hvor man kan læse om os samt om 

diakonale aktiviteter i alle provstiets sogne. Hjemmesiden er både tænkt som et inspirationskatalog for 

sogne og for potentielle deltagere og frivillige. Desværre afslører statistikkerne, at det er de færreste, der 

benytter sig af den, og det skal vi have ændret på. 

Vores formål er at støtte og fremme den lokale menighedspleje i sognene. Det har muligvis betydet, at vi 

i for høj grad har afventet sognenes initiativ. Måske skal Kolding Provstis Menighedspleje fremover være 

motoren der sammen med sognene driver diakonien fremad? 

 

 


