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Tilmelding  
www.menighedsplejer.dk 
Tlf.: 36 46 66 66  -  E-mail: smp@menighedsplejer.dk 
 
Tilmeldingsfrist 
To uger før kurset. 
Ved fristens udløb er �lmeldingen bindende, men den �lmeldte kan overlade sin plads 
�l en anden. 
 
Deltagere 
Alle, der arbejder med diakoni. 
 
Betaling 
Ved �lmelding på konto 8075 2018699 anfør deltagernavn og kursusdato ved betaling. 
Alle kurser er inklusiv frokost og morgenmad. 

www.menighedsplejer.dk
mailto:smp@menighedsplejer.dk
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 Side 
 

Tema 
 

 Dato og adresse 

  2 Tilmelding   

  4 Introduk�onskursus 14. januar  -  Odense 

  5 Sorg og sorggrupper   18. og 19. januar  -  Valby 

  6 Kirke Care introduk�onskursus 
Kirke Care introduk�onskursus 

 2. februar  -  Hvidovre 
 25. oktober  -  Viborg 

  7 Stop madspild   18. marts  -  Valby 

  8 Mandefællesskaber i kirken   22. marts  -  Frederikssund 

  9 Lokalt samarbejde med kommunen   26. marts  -  Valby 

 10 Hvordan laver vi ak�viteter for børn, unge 
og deres familie?  

 6. maj  -  Kolding 

 11 Workshop: Diakoni i julehjælpen   26. august  -  Aars 

 12 Kunst og kulturs betydning for mennesker   7. oktober  -  Vejle 

 13 Åndelig omsorg, når livet gør ondt  16. november  -  Haderslev 

 14 Kort om Samvirkende Menighedsplejer   

Indhold 
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Tid: 
Torsdag d. 14. januar 
09.00  -  16.00 
 
Sted: 
Vollsmose kirke 
Vollsmose Allé 8 
5240 Odense 
 
Pris:  
150 kr. 
 
Program: 
09.00:  Morgenmad 
09.30:  Velkomst  
10.00:  Oplæg 
12.30:  Frokost 
13.30:  Oplæg  
15.30:  Afslutning 

Indhold 
Vi ønsker at give menighedsplejen og nye frivillige en god start på 
samarbejdet med Samvirkende Menighedsplejer. Derfor inviterer vi 
alle interesserede �l de�e kursus, hvor I kan blive klædt på �l det 
diakonale arbejde lokalt. Her kan I få viden om, hvordan Samvirken-
de Menighedsplejer arbejder med frivillige og diakonale ak�viteter.  
  
  
Hvad kan du lære? 
• At starte diakonale ak�viteter op i dit sogn eller menighedspleje. 
• Du kan få kendskab �l andre, der arbejder med det samme  
• Du får viden om, hvordan du kan samarbejde med Samvirkende 
      Menighedsplejer. 
  

  
  

Introduk�onskursus 

Undervisere:  Konsulent Mei Petersen og generalsekretær Me�e M. Madsen  

 Kurset er bygget op om 3 elementer: 
1. Hvordan er Samvirkende Menighedsplejers (SMP) rolle i 
samfundet, historie og formål? 

2. Hvilke ak�viteter passer �l jeres lokale menighedsplejer, 
hvilke ak�viteter har andre menighedsplejer? 

3. Hvordan får man fat i de frivillige, og hvordan plejer man 
de frivillige? 
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Tid: 
14 �mer fordelt 
over 2 dage. 
D. 18 + 19. Januar 
Begge dage 
08.30  -  15.30 
 
Sted: 
Valby Tingsted 7 
2500 Valby 
 
Pris:  
500 kr. 
Deltagerne skal selv 
sørge for overnatning 
 
Program: 
Kl. 08.30: Morgenmad 
Kl. 09.00: Undervisning 
Kl. 12.30: Frokost 
Kl. 13.15: Undervisning 
 
Der a�oldes pauser 
under vejs 

Indhold 
Der sker meget i vores forståelse af sorg i disse år. Med de�e kursus 
vil du blive opdateret i forhold �l den nyere sorgforskning og få prak-
�ske redskaber �l at kunne starte en sorggruppe. Der vil være rig 
mulighed for dialog og erfaringsudveksling.  
 
Hvad kan du lære? 
• Sorgforståelse før og nu og betydningen af netværk og diakonale 
�lbud for mennesker i sorg.  

• Hvilke overvejelser skal man igennem før man starter en sorg-
gruppe op og hvordan planlægger man et sorggruppe-forløb? 

• Vi etablerer en pop up sorggruppe, og sæ�er dermed sorgen og 
forløbet �l skue.  

  
  
  

Sorg og sorggrupper  

Undervisere: Eva Christoffersen Konsulent SMP og Linda Møller Sygeplejerske og terapeut.  

Kurset er bygget op om 
3 elementer: 
1. Forskellige perspek�ver på 
sorgen så mødet med den 
sørgende kan blive frugtbart 
og udviklende 

2. Hvordan er det at være 
præst og sorggruppeleder?  

3. Praksis i forhold �l sorggrup-
peledelse. 
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Tid og sted: 
 
Tirsdag d. 2. februar 
09.00  -  16.00 
Opstandelseskirken 
Gymnasievej 2 
2620 Albertslund  
 
Mandag d. 25. oktober 
09.00  -  16.00 
Houlkær Kirke 
Odshøjvej 7.B 
8800 Viborg  
 
Pris:  
250 kr. 
 
Program: 
09.00:  Morgenmad 
09.30:  Velkomst  
10.00:  Oplæg 
12.30:  Frokost 
13.30:  Oplæg  
15.30:  Afslutning 

Kirke Care introduk�onskursus 

Undervisere: Kirke Care Konsulent Thyge Enevoldsen og Kirke Care frivillige. 
Desuden vil der være video-indslag fra bl.a. poli�, SSP og Na�eravnene.  

Baggrund 
Vi ønsker at inspirere og stø�e menighedsplejer og kirker �l diakoni 
også i forhold �l unge. Gennem samarbejde med Kirke Care Danmark 
og ansæ�else af Thyge Enevoldsen, kan vi invitere menighedsplejer 
og kirker �l at få indblik i Kirke Care som et fælleskirkeligt diakonalt 
projekt med helt nye og spændende muligheder. Kurset er arrange-
ret i samarbejde med Helsingør s��s diakoniudvalg.  
 
Hvad er Kirke Care?  
Kirke Care er et fælleskirkeligt diakonalt projekt med teams af træne-
de frivillige, som er på gaden i byens a�en- og/eller na�eliv med 
nærvær, rummelig lydhørhed og omsorg. Kirke Care er udviklet som 
pilotprojekt i Hillerød i et samarbejde mellem byens kirker og kirkeli-
ge foreninger, Hillerød kommune, Nordsjællands Poli� og Na�erav-
nene. 
 
Hvad kan du lære? 
• I får en introduk�on �l, hvordan kirker sammen på en enkel og 
prak�sk måde kan være nærværende i forhold �l byens unge.  

• I kan på et oplyst grundlag overveje, om Kirke Care kunne være 
en inspirerende og nyskabende mulighed lokalt hos jer.  

• I går fra kurset med en forståelse for, hvordan et Kirke Care pro-
jekt vil kunne startes og udvikles ud fra jeres menighedspleje/
kirke.   

 

Kurset er bygget op om 3 elementer: 
1. Hvad er Kirke Care – og hvorfor og 
hvordan virker det?  

2. Hvordan starter man et nyt Kirke 
Care projekt op? 

3. Hvordan vedligeholdes projektet? 
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 Stop madspild  

Tid: 
Torsdag d. 18. marts  
09.00  -  16.00 
 
Sted: 
Valby Tingsted 7 
2500 Valby 
 
Pris:  
250 kr. 
 
Program: 
09.00:  Morgenmad 
09.30:  Velkomst  
10.00:  Oplæg 
12.30:  Frokost 
13.30:  Oplæg  
15.30:  Afslutning 

Indhold 
I Danmark smider vi 700.000 ton mad ud hvert år, som kunne være 
blevet spist. Sam�dig mangler hvert 9. barn og kvinde mad og rent 
drikkevand på verdensplan. I biblen står der, at Gud gjorde menne-
sket �l hersker over jorden og alle dyrene. Hvis vi skal tage denne op-
gave alvorligt, så skal vi bidrage �l at ændre vores adfærd omkring 
mad. Vi skal hjælpe �l med at bringe den mad, der i dag bliver smidt 
ud, �l anvendelse. På de�e kursus vil du både høre om udfordringer-
ne ved at arrangere ak�viteter i forbindelse med madspild, ligesom 
du vil høre om forskellige ak�viteter, som man kan gøre for at bruge 
den mad, der ikke kan sælges �l at skabe sociale fællesskaber. ’Stop 
madspild’ i Albertslund, Kirkens Korshærs værested i Nykøbing Falster 
og i Apostelkirken vil komme og fortælle om deres erfaringer med 
’Stop madspild’   
  
Hvad kan du lære? 
• At starte en ak�vitet omkring madspild op i din kirke.  
• Hvordan maden kan bruges lokalt �l at skabe sociale fællesskaber. 
• Hvordan maden kan blive bragt ud �l alle dem, der har allermest 
brug for dem. 

 
Vi vil belyse følgende emner: 
1. Hvor stort er problemet omkring madspild? 
2. Hvad kan man gøre ved det? 
3. Hvordan kommer man i gang med ak�viteter omkring madspild? 
4. Hvilke dilemmaer opstår der i forbindelse med madspild? 
  

Underviser:  Generalsekretær i SMP Me�e M. Madsen  
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Tid: 
Mandag d. 22. marts 
09.00  -  16.00 
 
Sted:  
Frederikssunds Kirke 
Kirkegade 7 
3600 Frederikssund  
 
 
Pris:  
250 kr. 
 
Program for kurset: 
09.00:  Morgenmad 
09.30:  Velkomst  
10.00:  Oplæg 
12.30:  Frokost 
13.30:  Oplæg  
15.30:  Afslutning 

Mandefællesskaber i kirken  

Mange mænd har et spinkelt netværk, og konsekvenserne af de�e 
viser sig i en række forhold vedrørende mænds fysiske og psykiske 
velbefindende. Vi ved, at en besky�ende faktor imod bl.a. depressi-
on er at have nære og stærke rela�oner �l et andet eller andre men-
nesker og at være virksom psykisk og fysisk. Heldigvis er der begyndt 
at dukke mandefælleskaber op i landets sognekirker og vi får på kur-
set inspira�on fra nogle af de grupper som er i gang.  
Kurset indledes af et indlæg af Jesper K. Kristensen. Han deltog sid-
ste år i Folkemødet på Bornholm med et oplæg om “Mænds særlige 
livsudfordringer og livsvilkår”. Således klædt på �l dagens tema vil vi 
høre om nogle af de mandefællesskaber der er skudt op i kirkerne 
de senere år.  
Vi vil dele erfaringer og der bliver rig mulighed for sparring, samtale 
og inspira�on. Kurset holdes i Frederikssund Kirke og her startede 
man i år Herresalonen, en salon kun for mænd. Mænd som gerne vil 
være sammen �l et hyggeligt og uforpligtende samvær, hvor tanker 
og meninger om livets gang i stort og småt udveksles. Vi får også in-
put fra Buddinge Kirkes mandegruppe samt mandefællesskabet ved 
Østermagle kirke ved Køge.  
 
Hvad kan du lære ?  
• Du får perspek�ver på de livsvilkår og udfordringer der gælder 
mænd anno 2021. 

• Du får inspira�on �l hvordan I selv kan starte fællesskab for 
mænd i din kirke.  

• Du får del i erfaringsudveksling og der bliver god �d �l spørgsmål 
og vidensdeling undervejs.   

Kurset er bygget op om 3 elementer: 
1. Mænds og kvinders levevilkår i Danmark 
2. Mænd i Danmark er en speciel udsat gruppe 
3. Erfaringer fra forskellige mandefællesskaber  

 

Underviser: 
Eva Christoffersen  
konsulent i SMP 
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Lokalt samarbejde med kommunen  

Indhold 
I Samvirkende Menighedsplejer ønsker vi at menighedsplejen og de 
lokale kommunale ins�tu�oner får gavn af hinanden og udny�er de 
forskelligheder, der kendetegner henholdsvis det frivillige perspek�v 
og det offentlige di�o. Derfor inviterer vi �l de�e kursus, hvor I kan 
blive klædt på �l det diakonale samarbejde med lokale ins�tu�oner, 
eksemplificeret ved Døgnrehabilitering for ældre. Vi tager udgangs-
punkt i et igangværende projekt på Frederiksberg, og sæ�er fokus 
på hvad man særligt skal være opmærksom på, når man arbejder 
sammen med sundhedsprofessionelle.  
Der vil være god �d �l at s�lle spørgsmål og dele erfaringer under-
vejs i kurset. 
  
Hvad kan du lære? 
• At etablere et diakonalt samarbejde med en lokal kommunal in-
s�tu�on i dit sogn eller menighedspleje.  

• At blive klogere på hvad der kan mo�vere frivillige på de�e om-
råde og hvad det kan betyde for lokalsamfundet. 

• At få viden om hvad der er særligt i�. den åndelige omsorg ver-
sus den fysiske. 

  
 
 

Undervisere: Konsulenterne Helle E. Olsen og Birgi�e Pedersen  

Kurset er bygget op om 3 elementer: 
1. Erfaringer fra samarbejdet med Døgnrehabiliteringen  
2. Mo�va�on af frivillige 
3. Forankring i lokalområdet 

Tid: 
Onsdag d. 24. marts 
09.00  -  16.00 
 
Sted: 
Valby Tingsted 7 
2500 Valby 
 
Pris:  
250 kr. 
 
Program for kurset: 
09.00:  Morgenmad 
09.30:  Velkomst  
10.00:  Oplæg 
12.30:  Frokost 
13.30:  Oplæg  
15.30:  Afslutning 
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Tid 
Torsdag d. 6. maj 
09.00  -  16.00  
 
Sted 
Harte Kirkecenter 
Stubdrupvej 45 
6000 Kolding 
  
Pris:  
150 kr. 
  
Program for kurset: 
09.00:  Morgenmad 
09.30:  Velkomst  
10.00:  Oplæg 
12.30:  Frokost 
13.30:  Oplæg  
15.30:  Afslutning 

Hvordan laver vi ak�viteter for børn, unge og deres familie?  

Indhold 
I Samvirkende Menighedsplejer sender vi hvert år ca. 200 børnefa-
milier på ferie i uge 27 og 28. Derudover laver vi forskellige projekter 
for børn og unge lokalt i samarbejde med de lokale menighedsplejer. 
På denne workshop vil vi arbejde med, hvordan man kan iværksæ�e 
nye projekter for børn og unge lokalt samt ly�e �l erfaringerne fra 
andre menighedsplejer, der laver ak�viteter for børn og unge. Der-
udover vil to lokale ildsjæle fortælle om, hvordan de fik ideen �l at 
igangsæ�e ak�viteter for børn og unge i deres menighedspleje/
kirke. Afslutningsvis skal vi kigge på, hvordan I kan iværksæ�e nye 
ak�viteter for børn og unge.   
  
Hvad kan du lære? 
• Viden om hvordan andre har igangsat ak�viteter for børn, famili-
er og unge.  

• At få ideer �l, hvilke projekter, som du kunne sæ�e i gang lokalt 
samt en manual for det videre arbejde.  
 

Vi vil belyse følgende emner: 
1. Hvilke projekter med børn, familier og unge fungerer bedst? 
2. Hvilke dilemmaer kan man møde, når man arbejder med 
børn, familie og unge? 

3. Erfaringer med ak�viteter for børn, familier og unge 
4. Drø�else om nye ak�viteter for børn, familier og unge i kir-
ken/menighedsplejen 

Underviser:  Generalsekretær i SMP Me�e M. Madsen  



11 

 

Tid: 
Torsdag d. 26. august  
09.00  -  16.00 
 
Sted 
Aars Kirkecenter 
Kirkeplads 6 
9600 Aars 
 
Pris:  
150 kr. 
  
  
Program for kurset: 
09.00:  Morgenmad 
09.30:  Velkomst  
10.00:  Oplæg 
12.30:  Frokost 
13.30:  Oplæg  
15.30:  Afslutning 

Workshop: Diakoni i julehjælpen  

Indhold  
I Samvirkende Menighedsplejer og i de lokale menighedsplejer deler 
vi rig�g mange penge og naturalier ud �l julehjælp. Men hvordan 
sorterer vi i, hvem der kan få julehjælp og hvordan uddeler vi jule-
hjælpen, så ingen føler at de bliver uds�llet. I denne workshop 
drø�er vi sammen forskellige måder at administrere og uddele jule-
hjælpen på. Der er ikke nogen facitliste over, hvordan man uddeler 
julehjælp, men workshoppen giver mulighed for at dele erfaringer 
med hinanden.  
  
Hvad kan du lære? 
• At få viden om, hvordan andre uddeler og administrerer julehjælp 
i de lokale kirker og menighedsplejer.  

• Målet er ikke at ensre�e administra�on og uddeling, men at in-
spirere og lære af hinanden.  
 

 Vi vil belyse følgende emner: 
1. Hvordan inviterer man ansøgere �l at 
søge om julehjælp? 

2. Hvilke principper definerer, hvem der 
modtager hjælp og  hvem der ikke 
gør? 

3. Hvordan uddeles hjælpen? 

Underviser:  Generalsekretær i SMP Me�e M. Madsen  
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Tid: 
Torsdag d. 7. oktober  
09.00  -  16.00  
 
Sted:    
Nørremarkskirken 
Moldevej 1 
7100 Vejle 
 
Pris: 
250 kr. 
 
Program: 
09.00: Morgenmad 
09.30: Velkomst  
10.00: Oplæg  
12.00: Frokost 
12.45: Smukke kirkekunst 
13.15: Eksempler 
14.00: Gruppearbejder 
14.45: Kaffe og Kage 
15.00: Fælles opsamling 
15.30: Afslutning 
 

Kunst og kulturs betydning for mennesker  

Indhold 
Forskning viser kunst, kultur og krea�ve ak�viteter kan have en posi-
�v effekt på både den psykiske og fysiske sundhed. Rundt omkring i 
landets menighedsplejer har forskellige mennesker glæde af kunst 
og kultur. Fx læsegruppe for mennesker i sorg, forældre og unge i en 
gruppe, der bruger kunst �l at bygge bro mellem genera�oner eller 
grupper af ældre, der besøger forskellige museer.  
På de�e kursus vil vi undersøge, hvorfor det at opleve kunst eller 
selv at være krea�v kan forbedre mental sundhed på forskellige ni-
veauer bl.a. i form af færre nega�ve følelser, øget livskvalitet, reduk-
�on i angst, bedre kropsforståelse, reduk�on af stress og lavere de-
pressionsniveau. 
Præsten og kunsthistorikeren Anne-Me�e Gravgaard vil dele sine 
tanker om kunstens betydning for mennesker, og hvordan kunst og 
kultur kan bygge bro mellem mennesker.  

 
Hvad kan du lære? 
Hvordan du kan starte diakonale ak�viteter op i dit sogn eller menig-
hedspleje, hvor deltagerne mødes om kunst og kultur. Du kan få et 
netværk med andre, der arbejder med kunst og kultur, og du kan få 
viden om hvordan Samvirkende Menighedsplejer stø�er nye ini�a�-
ver.  
 

 
Vi vil belyse følgende emner: 
1. Hvad er kunst og kultur? 
2. Hvorfor bruge kunst og kultur i diakonale ak�viteter? 
3. Hvorfor har kunst, kultur og krea�ve ak�viteter posi�v 
effekt på både den psykiske og fysiske sundhed? 

Underviser: 
Konsulent Mei Petersen  
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Tid: 
Tirsdag d. 16. november 
09.00  -  16.00 
 
Sted: 
Tyrstrup Kirke 
Gl. Kongevej 9 
6070 Chris�ansfeld 
 
Pris: 
250 kr. 
 
Program: 
09.00:  Morgenmad 
09.30:  Velkomst  
10.00:  Oplæg 
12.30:  Frokost 
13.30:  Oplæg  
15.30:  Afslutning 

Åndelig omsorg - når livet gør ondt 

Indhold 
Det ligger i folkebevidstheden, at kirken har et socialt ansvar og kan 
favne mennesket, når livet går i stykker. År for år bliver der flere psy-
kisk sårbare i Danmark, og mange af dem opsøger kirken. At favne 
medmennesket der er ramt på eksistensen, er ikke al�d nogen nem 
opgave. Det handler rig�g meget om ”bare” at være medmenneske 
og sam�dig kræver det både mod og en særlig bevidsthed omkring 
egen sårbarhed, ansvar og egen rolle.  
På de�e kursus vil vi se på ”hjælpekunst” og på hvordan vi udviser 
barmhjer�ghed og handler med ”hjerte i livet” for de mennesker, 
der finder vej �l kirken, når livet er svært. 
Om e�ermiddagen vil vi bl.a. med udgangspunkt i et igangværende 
pilotprojekt på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering forhå-
bentlig inspirere jer �l, hvordan frivillige og sundhedsprofessionelle 
sammen kan udvikle sig med bevidstgørelsen omkring den åndelige 
omsorg som omdrejningspunkt. Det gavner nemlig begge parter – 
og selvfølgelig også de mennesker det hele handler om – om man så 
kalder dem borgere, pa�enter, medmennesker elle sognebørn. 

Undervisere: Helle E. Olsen og Birgi�e Pedersen  -  Samvirkende Menighedsplejer. 
                      Anne�e Langdahl, sygeplejerske, Master i ”E�k og værdier i organisa�oner” og                  
                      udviklingskonsulent i Dansk Kristelig Sygeplejeforening.  

Kurset er bygget op om fire 
elementer: 
1. At blive ramt på eksisten-
sen 

2. At være medmenneske for 
og med hinanden 

3. Hjælpekunst og åndelig 
omsorg 

4. Praksiseksempel hvor fri-
villige og sundhedsprofes-
sionelle sammen lø�er 
den åndelige omsorg  
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Kort om Samvirkende Menighedsplejer  
 

Samvirkende Menighedsplejer er en samarbejdsorganisa�on for Folkekirken og en 
paraplyorganisa�on for det frivillige menighedsarbejde, der foregår i �lknytning �l 
folkekirken. 25 % af de danske sogne er medlemmer. Organisa�onen blev grundlagt i 
1902, hvor en række københavnske sogne gik sammen og dannede De Samvirkende 
Menighedsplejer for at give ældre, fa�ge og syge mennesker bedre levevilkår. De tog 
ini�a�v �l skovture for fa�ge, gamle mennesker fra den indre by og opre�ede i 1908 
børneplejesta�oner med gra�s læge�lsyn af spædbørn og rådgivning af mødre. I 
1990 blev organisa�onen landsdækkende med fokus på den diakonale indsats i Folke-
kirken med udgangspunkt i besøgstjeneste, familiearbejde og Folkekirkens Ferie-
hjælp. Menighedsarbejde er flere gange nævnt i den kirkelige lovgivning og i 1992 
genindførte den daværende Kirkeminister Tove Fergo begreber som diakoni og me-
nighedspleje i loven. Diakonien er det, som Samvirkende Menighedsplejer har 
brændt for at udbrede i mere end 100 år med forskellige a�ryk. 
Man kan populært sige, at Samvirkende Menighedsplejer har bevæget sig fra mur-
sten �l mennesker siden 1902 og frem �l i dag. 
  
Som paraplyorganisa�on har Samvirkende Menighedsplejer fokus på at understø�e 
den diakonale indsats, der udføres af de frivillige i de lokale menighedsplejer. Vores 
formål er at inspirere og stø�e udviklingen af netværksarbejde og omsorg for særligt 
udsa�e mennesker i alle aldre. Konkret sker det ved, at vi løbende udfører projekter i 
samarbejde med de lokale sogne. Vi �lbyder inspira�onskurser og workshops samt 
konsulentstø�e �l sogne i forbindelse med etableringen af diakonale ak�viteter, fx: 
 
• Opre�e besøgs – og aflastningstjenester  
• Etablere sognets ”dagligstue”, væresteder, sognecafeer  
• A�olde ferieophold for udsa�e børnefamilier  
• Etablere sorg – og pårørendegrupper  
• Skabe tværkulturelle møder  
• Genbrugsbu�kker, der understø�er det lokale og det landsdækkende arbejde  
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Valby Tingsted 7 
2500 Valby   
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