
 

Årsrapport 2019 
 

 
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: 
https://www.kpmenighedspleje.dk/vedtaegter-og-aarsrapporter/ 
 

 
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 

Else Lausen  Nr. Bjert Sogn 

Lilly Biswas  Simon Peters Sogn 

Bjørn Laursen  Vamdrup Sogn 

Lisa Gam Trådt ind pr. 18.11.19 Simon Peters Sogn 

Inge Føns Bunkenborg Trådt ud pr. 18.11.19 Vejstrup Hejls Taps Pastorat 

Bestyrelsen har pt. ingen suppleanter 

 
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 

 

https://www.kpmenighedspleje.dk/vedtaegter-og-aarsrapporter/


 

Status over årets arbejde 
 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Årsmøde 

• Kommentar: Formanden aflagde beretning om aktiviteterne i Kolding Provstis Menighedspleje 

2018. Efterfølgende redegjorde han for, hvordan økonomien for Kolding Provstis Menighedspleje 

fungerer som et biregnskab under Sankt Nicolai Sogn, og hvad tallene i regnskabet dækker over.  

• Antal deltagere fra målgruppe: 30 deltagere 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Inspirationsmøder 

• Kommentar: I 2019 blev afholdt 3 årlige inspirationsmøder for alle i provstiet, som er frivillige, 

koordinatorer og/eller interesserede i menighedspleje. Formålet er at inspirere til det daglige 

arbejde og skabe erfaringsudveksling på tværs af sognegrænser. Det første foregik i Tyrstrup 

Sognehus den 02.04.19 sammen med årsmødet, hvor generalsekretær for Samvirkende 

Menighedsplejer Mette Møbjerg Madsen holdt et oplæg, der tog temperaturen på diakonien i 

Danmark og konstaterede, at den er stigende. Her var 30 deltagere. Det andet inspirationsmøde 

var et fyraftensmøde i Nr. Bjert Kirkes menighedshus den 18.09.19, hvor teolog og psykolog fra 

Kirkens Korshær Dorte Lunderskov holdt oplæg om at bære over med dig selv, hvis du vil hjælpe 

andre. Her var 35 deltagere. Det sidste inspirationsmøde var med julefrokost og foregik i 

Bramdrup Sognegård den 05.12.19, hvor forfatter og sognepræst Lone Vesterdal holdt oplæg om 

robusthed og sårbarhed i os selv og vores medmennesker. Her var 33 deltagere. 

• Antal deltagere fra målgruppe: 33-35 deltagere 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Familienetværket KOM OVENPÅ! 

• Kommentar: Efter at finansieringen fra naturprojektet i 2018 ophørte, meddelte Sankt Nicolai 

Sogns Menighedspleje, at de vil dække udgifterne til familienetværket fremover. Samtidigt var 

der enighed i planlægningsgruppen om så vidt muligt at fortsætte med naturaktiviteter. Det blev 

til et varieret program med 2 møder i foråret, 2 i efteråret og et julemøde. Fremmødet blandt 

familierne svinger meget, men der er altid god stemning. 

• I marts var der fælles madlavning og festmiddag. I starten af juni var der bål, løb og grillpølser i 

legeparken. I august var vi på udflugt til Skibelund, hvor vi badede og lavede bålmad. I oktober 

var der mørkemøde med refleksløb i kirken. Og i december var der julemøde med salmesang i 

kirken og julemiddag, men ingen julehjælp. I stedet blev familierne opfordret til at benytte 

fællesansøgningen til julehjælp i Kolding.  

• Antal deltagere fra målgruppe: 3-12 familier, 3-4 frivillige og 1 kirke- og kulturmedarbejder fra 

Sankt Nicolai Sogn 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Workshop om menneskelig sårbarhed i fællesskaber 

• Kommentar: Dette var en opgave fra provsten, som Kolding Provstis Menighedspleje påtog sig. 

Den 19.03.19 afholdtes en workshop, som satte fokus på mennesker med psykisk sårbarhed i 

vores kirkelige fællesskaber, der ikke altid tænker, reagerer og handler, som vi forventer. På 



workshoppen blev deltagerne klædt på til bedre at forstå og håndtere de situationer, der kan 

opstå omkring mennesker med psykisk sårbarhed. Desuden var der mulighed for i fortrolighed at 

udveksle erfaringer. Underviser var klinisk psykolog Inge Vesterdal. 

• Antal deltagere fra målgruppe: 23 ansatte med 7 forskellige jobfunktioner fra 11 sogne 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Stand på Seniortræf 

• Kommentar: Formålet med standen var at få folkekirken ud blandt befolkningen og vise, hvad 

kirkerne også kan tilbyde udover gudstjenester og kirkelige handlinger. Seniortræf gjorde det 

muligt at møde et bredt udsnit af den lokale befolkning, for her var alle førtidspensionister og 

60+ borgere i Kolding kommune inviteret med. Da folkekirken kendetegnes af fællesskaber, var 

standen på Seniortræf en levende stand, hvor Seniortræffets deltagere kunne møde mennesker, 

der repræsenterede forskellige sogneaktiviteter og provsti samarbejder. Standen blev godt 

besøgt og blev desuden omtalt i en avisartikel. 

• Antal deltagere fra målgruppe: 8 repræsentanter fra sogneaktiviteter og provsti samarbejder var 

ud over de 2 fra planlægningsudvalget med til at gennemføre standen 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Deltagelse på Himmelske dage i Herning 

• Kommentar: ”Gå med” lød opfordringen fra arrangørerne af Himmelske Dage i Herning. Det 

valgte vi så at gøre for at få inspiration til arbejdet i Kolding Provstis Menighedspleje. Hjemmefra 

havde vi kigget det omfattende program igennem og fundet frem til adskillige arrangementer 

med fokus på diakoni. 

• Antal deltagere: Formanden og koordinatoren 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp 

• Kommentar: Også i 2019 kunne Kolding Provstis Menighedspleje tilbyde sognene at sende 

familier på kontanthjælp på ferie med Folkekirkens Feriehjælp sammen med koordinatoren og 

en frivillig. Det lykkes dog kun at finde 5 familier fra 4 sogne, så for ikke at have tomme pladser, 

fik vi en ekstra familie med fra Nykøbing Falster. Det skulle vise sig at blive en stor succes. Inden 

ferien på Faaborg Feriecenter blev afstemt forventninger med hver familie og afholdt fælles 

informationsmøde. Også familien fra Nykøbing Falster blev interviewet og informeret via telefon 

og mail. Vejret på ferien var flot, og udflugterne til Thurø, Egeskov slot og Svanninge Bakker gik 

over al forventning. Faktisk var det lidt svært at løsrive sig og køre hjem, da vi om lørdagen stod 

på p-pladsen og skulle sige farvel til hinanden. 

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

 

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. Udover de to årlige møder havde vi en 

fælles stand på Kolding Bibliotek på Frivillig Tirsdag. 

• Antal deltagere: Koordinator 



Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Konfirmationsprojektet Bæredygtig Konfirmation bestående af STOP TØJSPILD og 

KONFIRMATION FOR ALLE 

• Kommentar: Til årsmødet i Kolding Provstis Menighedspleje blev det foreslået at lave et fælles 

konfirmationsprojekt, der kan tilbydes sogne i provstiet. Det forslag blev der arbejdet videre med 

i løbet af året både i bestyrelsen og blandt de projektledere, der blev fundet til STOP TØJSPILD og 

KONFIRMATION FOR ALLE. I november blev projektet præsenteret for præsterne til et 

provstisamråd, hvor der var stor opbakning og mange konstruktive input.  

• Antal deltagere fra målgruppe: 2 projektledere, bestyrelse og koordinator 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Fællesansøgning om julehjælp i Kolding 

• Kommentar: På basis af forespørgsler i sogne og en artikel i Ugeavisen deltog koordinatoren i det 

udvalg, der blev nedsat til at undersøge muligheden for en fællesansøgning til julehjælp i 

Kolding. Fællesansøgning er kendt fra Horsens, og udvalget identificerede 3 hovedformål. Dels er 

det lettere at ansøge, fordi der kun er et skema, og fordi man som ansøger kan få hjælp på 

kommunen til at udfylde det. Dels vil de kommunale medarbejdere sørge for, at også de 

allersvageste, som ofte går under radaren, får tilbudt julehjælp. Og sidst men ikke mindst er 

formålet at få tilbuddene om julehjælp i vores område fordelt til så mange som muligt. 

Udvalgsarbejdet resulterede i den første fællesansøgning til julehjælp i 2019, hvor Sankt Nicolai 

Sogns Menighedspleje deltog. Fællesansøgningen i Kolding blev omtalt i pressen både ved 

lanceringen og efter jul. 

• Antal deltagere fra målgruppe: I alt blev 493 ansøgninger om julehjælp godkendt og 

imødekommet 

 

 

 

 

Status over planlagt arbejde fremover 
 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Inspirationsmøder 

• Kommentar: Inspirationsmøderne for 2020 er planlagt med indhold, tid og sted. Vi arbejder 

stadig på at skabe opbakning generelt og lokalt, så deltagelsen kan stige igen i 2020. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Familienetværket KOM OVENPÅ! 

• Kommentar: Familienetværkets møder er planlagt for 2020, og vi fortsætter arbejdet. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp 

• Kommentar: Kolding Provstis Menighedspleje er tilmeldt Folkekirkens Feriehjælp og skal på ferie 

i uge 28 på Faaborg Feriecenter. Den frivillige har sagt ja, så nu skal vi have fundet familierne. 

 



Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Konfirmationsprojektet Bæredygtig Konfirmation bestående af STOP TØJSPILD og 

KONFIRMATION FOR ALLE 

• Kommentar: Der er udsendt invitation til alle sognes menighedsråd og præster inkl. PR. Desuden 

blev projektet omtalt i pressen i vinterferien, hvilket er resulteret i vores første kontantdonation. 

Indsamlingen af brugt konfirmationstøj til piger og drenge er nu søsat, mens STOP TØJSPILD og 

KONFIRMATION FOR ALLE bliver tilbudt de konfirmander, der starter efter sommerferien. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Julehjælp 

• Kommentar: Der er fulgt op på arbejdet med julehjælp ved et netværksmøde, hvor alle sogne var 

inviteret og 7 sogne repræsenteret. 

 

Aktivitet eller begivenhed 

• Beskrivelse: Corona smitte 

• Kommentar: I skrivende stund spænder corona smittefaren ben for mange af aktiviteterne i 

Kolding Provstis Menighedspleje. Inspirations- og årsmødet samt første møde i familienetværket 

er aflyst. Desuden er der sendt brev ud til alle besøgstjenester med forslag om at benytte telefon 

i stedet for besøg. Vi ser tiden an. 

 

 

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 dem, 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 arbejdet i Kolding Provstis Menighedspleje og bruger vores 

tilbud aktivt. 

Derfor har Kolding Provstis Menighedspleje nu taget initiativ til et konfirmationsprojekt for alle sogne. 

Det er mit håb, at det vil blive taget godt imod i de enkelte sogne, så mange vælger at deltage. Også de 

sogne, der har færre ressourcer til rådighed, skulle have mulighed for at deltage, da arbejdsbyrden 

primært ligger på projektlederne. På sigt kan konfirmationsprojektet være med til at bære Kolding 

Provstis Menighedspleje ud i hele provstiet. 

 

 


