Årsrapport 2020
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.koldingprovsti.dk/provsti-samarbejder/
Ansatte
Navn
Hanne R. McCollin

Funktion
Koordinator

Ugentlig arbejdstid
Halv tid/18,5 timer

Udvalg/Styregruppe/Bestyrelse
Navn
Kurt Bjerregaard
Gerda Nebel-Hansen
Bodil Henriksen
Else Lausen
Lilly Biswas
Bjørn Laursen
Lisa Gam
Dan Erik Christiansen

Funktion
Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Deltagende 1. suppleant

Sogn/Pastorat
Sankt Nicolai
Skanderup
Tyrstrup
Nr. Bjert
Simon Peter
Vamdrup
Simon Peter
Vonsild

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
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Status over årets arbejde
Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Inspirationsmøder
for alle menighedsråd, præster, ansatte, frivillige og interesserede
Kommentar: Det første inspirations- og årsmøde i marts måtte aflyses pga. corona, men det lykkes
at gennemføre inspirationsmødet i Sdr. Bjert sognehus i september. Emnet var: Hvordan møder vi
mennesker i sorg? Det kunne sygehuspræst og sorggruppeleder Birgit Fur hurtigt svare på, for vi
skal møde mennesker i sorg, lige som vi møder alle andre. Sorg er en naturlig del af livet og ikke en
særlig tilstand, der kræver speciel behandling. Derefter uddybede hun forståelsen af sorg og fik
mange input og spørgsmål fra de 27 deltagere. Mødet sluttede med beretning og økonomi for
Kolding Provstis Menighedspleje. Årets sidste inspirationsmøde i december var med juletapas i
Vonsild sognehus, men pga. høje smittetal blev det ikke noget tilløbsstykke. Provsten skulle i sit
oplæg besvare spørgsmålet: Er diakoni for alle? Det kunne hun kun svare ja til, men hun tilføjede,
at udfordringen er, hvordan vi får andre til at se diakonien som en vigtig opgave. Det inspirerede
mange tanker og ideer blandt de 16 deltagerne, der gjorde os klogere, også selvom vi ikke fandt
løsningen.
Antal deltagere fra målgruppe: 16-27 deltagere. Da mange blev væk pga. corona, var
deltagerantallet lavere end normalt

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Familienetværket KOM OVENPÅ!
for familier, der tidligere har modtaget Folkekirkens Feriehjælp eller er fra samme målgruppe
Kommentar: Familienetværksmødet i marts måtte aflyses, men bortset fra det kunne vi
gennemføre de 4 øvrige møder. I juni flyttede vi mødet udenfor til Naturskolen og skoven ved
Marienlund. Her havde vi naturløb omkring søen med blandt andet insektræs, naturbingo og
papirbåde. Bagefter fik vi sandwich og juice, inden vi sang og sagde farvel. Familienetværksmødet i
august var en udflugt til Jels Søbad, men da vejret var strålende på mere end en måde, blev det ikke
til megen badning. I stedet spillede vi kongespil, var på stjerneløb og fik en rundvisning af en af
deltagerne ved Jels Vikingespil. Vi sluttede af med spisning i bålhytten i læ for regnen. Til mødet i
oktober skulle familierne selv fortælle eventyr på 3 eventyrværksteder. Hvert kvarter skiftede
familierne værksted og forlod det eventyr, de var i gang med. På det næste værksted skulle de
fortsætte det eventyr, der allerede var i gang, og det vel at mærke uden at kende andet til
eventyret end den sidste linje. Det kom der nogle sjove eventyr ud af, som vi grinede meget af.
Familienetværksmødet i december foregik pga. corona siddende. Materialerne til juleklip var
portionsopdelte og julegodterne pakket ind. Vi spillede julebingo med mange gaver, der så til
gengængæld afløste mandelgaven. Under middagen fik vi juleevangeliet i Ida Jessens udgave, men
så måtte vi også sige farvel og god jul, for nu holdt børnene ikke til at sidde længere.
Antal deltagere fra målgruppe: 2-7 familier foruden 2-3 frivillige og 1 kirke- og kulturmedarbejder
fra Sankt Nicolai sogn

Aktivitet eller begivenhed
•

Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp
for familier, der lever op til kravene om at få en plads på ferien
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•

•

Kommentar: I 2020 deltog 7 familier fra 6 sogne og 2 rejseledere på ferien til Faaborg Feriecenter.
Da vores kvote kun er på 6 familier, var 1 familie af sted ugen før sammen med Café Exit. I lang tid
var det dog usikkert, om ferien overhovedet kunne gennemføres, men vi kom af sted, selvom
aktiviteterne selvfølgelig blev begrænset af corona. Til gengæld nød vi godt af de gratis færger, som
regeringen havde sørget for. De betød, at vi i år kunne besøge både Drejø og Bjørnø. Desuden var vi
på rystesammenløb, havde to fælles grillaftner og fejrede fødselsdag på stranden en eftermiddag.
Antal deltagere fra målgruppe: 7 familier, 1 frivillig rejseleder og koordinatoren

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Kunstworkshop med konfirmander og deres forældre
Kommentar: Kunstworkshoppen blev til på idé og finansiering af Samvirkende Menighedsplejer,
men måtte først udsættes og senere beskæres pga. corona restriktionerne. Alligevel blev det blev
en god oplevelse for konfirmanderne og deres forældre i Vamdrup. Emnet var kærlighed i familien,
og der var hyret en professionel kunstner og pædagog ind til at instruere. Oplæg, action painting og
forskellige maleteknikker afløste hinanden, og der blev arbejdet koncentreret med kærligheden
som kunst. Det kunne ses på de flotte malerier, der blev udstillet i Vamdrup kirke, inden
konfirmanderne fik dem med hjem.
Antal deltagere fra målgruppe: 32 konfirmander og forældre

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Bæredygtig Konfirmation, STOP TØJSPILD og KONFIRMATION FOR ALLE
formidlet af sognepræster for alle konfirmander i Kolding Provsti
Kommentar: Projektet er nyt, så vi har ingen sammenligningsgrundlag, men der er ingen tvivl om,
at corona har været en drøj modspiller på mere end en måde. Generelt har usikkerheden omkring
konfirmationerne betydet, at projektet mistede opmærksomhed. Og det selvom vi flere gange har
fået taletid og god feedback på præsternes provstisamråd. Corona fik spredt konfirmationerne ud
over en stor del af året, hvilket vi forsøgte at imødegå med flyers i alle konfirmandposer. Det gav
lidt medvind til indsamlingen af brugt konfirmationstøj, men i efteråret betød restriktionerne
formentlig færre besøgene på STOP TØJSPILD events. Til gengæld er indsamlingen af donationer til
KONFIRMATION FOR ALLE gået over al forventning, men der er pt. kun indkommet 1 ansøgning om
konfirmationshjælp. Det har været overordentligt vanskeligt at melde noget som helst ud i god tid
samt at finde de rigtige tidspunkter at gøre det på.
Antal deltagere fra målgruppe: Ca. 40 konfirmander og deres familier

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Samarbejde med Kolding Kommune, Ældresagen, Kolding Selvhjælp og Røde Kors
for alle organisationer, der har besøgsvenner, motionsvenner eller lignende i Kolding kommune
Kommentar: Vi holder normalt 2 møder om året, med mindre vi har et projekt kørende. Mellem
møderne udveksles efterspørgsler på besøgsvenner, så vi står sammen om at bekæmpe
ensomheden i Kolding. I år blev det til et fysisk møde først på året og et Skypemøde i efteråret. På
møderne hørte vi om, hvad der foregår lokalt, og prøver at hjælpe hinanden med de udfordringer,
der nu måtte være. Efterårets møde handlede blandt andet om behovet for jul for enlige, men det
viste sig, at det dalende udbud blev nogenlunde modsvaret af en dalende efterspørgsel.
Antal deltagere fra målgruppe: Desværre deltager Røde Kors sjældent, men ellers plejer alle andre
at være repræsenteret på møderne inkl. koordinatoren.
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Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Netværksmøde om julehjælp og fællesansøgning til julehjælp i Kolding
for alle interesserede sogne
Kommentar: På formandsmødet i januar efterspurgte et par sogne information om julehjælp,
hvilket resulterede i en invitation til alle sogne om mulighed for deltagelse i et netværksmøde om
emnet. Ikke mange troppede op, men dem der gjorde, blev forhåbentlig lidt klogere på emnet og
på de mange forskellige måder at yde julehjælp på. Der udover fortsatte deltagelsen i
fællesansøgningen om julehjælp i Kolding. Første år deltog 1 sogn, andet år deltog 2 sogne og i år
har 3 sogne deltaget.
Antal deltagere fra målgruppe: Til netværksmødet om julehjælp deltog 7 sogne, 4 som deltagere og
3 som oplægsholdere. I fællesansøgningen om julehjælp i Kolding deltog 3 sogne.

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Haderslev Stifts Diakoniudvalg
Kommentar: Koordinatoren har siden slutningen af 2019 været medlem af Haderslev Stifts
Diakoniudvalg med det formål at bidrage til diakonien i stiftet og hente inspiration til arbejdet i
Kolding Provstis Menighedspleje. Blandt andet var en pæn del af deltagerne i fyraftensmødet om
ensomhed i september fra Kolding Provsti. Da koordinatoren i slutningen af 2020 blev fungerende
formand for diakoniudvalget, voksede arbejdet, men vil aftage igen, når der vælges en ny formand i
foråret 2021.
Antal deltagere fra målgruppe: Koordinatoren

Status over planlagt arbejde fremover
Aktivitet eller begivenhed
•
•
•

Beskrivelse: Inspirationsmøder 2021
Kommentar: Der er planlagt 3 møder, hvoraf det første allerede er flyttet et par måneder frem i det
håb, at det vil kunne lade sig gøre at afvikle alle 3 inspirationsmøder fysisk
Antal deltagere fra målgruppe: Vi håber på ca. 30 deltagere til hvert møde som normalt

Aktivitet eller begivenhed
•
•
•

Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp 2021
Kommentar: Der er fundet ny frivillig rejseleder og bevilget ferie for 6 familier
Antal deltagere fra målgruppe: Vi håber på 6 deltagende familier fra sognene i Kolding Provsti

Aktivitet eller begivenhed
•
•
•

Beskrivelse: Familienetværket KOM OVENPÅ!
Kommentar: Netværket ligger i dvale og afventer, at samfundet begynder at åbne op igen
Antal deltagere fra målgruppe: Vi skriver ud til 16 familier, hvoraf ca. 11 familier er aktive. 1 voksen
fra målgruppen, hvis børn nu er voksne, er blevet frivillig i netværket.

Aktivitet eller begivenhed
•

Beskrivelse: Bæredygtig Konfirmation, STOP TØJSPILD og KONFIRMATION FOR ALLE
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•
•

Kommentar: Vi håber på mere vind i sejlene for projektet, men desværre ser corona igen ud til at
blive en modspiller.
Antal deltagere fra målgruppe: På ønskelisten er flere involverede sogne og konfirmander

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Udvikling af Kolding Provstis Menighedspleje version 3.0
Kommentar: Der er nedsat en tænketank, der skal prøve at udvikle Kolding Provstis
Menighedspleje. Håbet er, at arbejdet resulterer i en henvendelse til sognene, som kan inspirere de
nye menighedsråd til at arbejde med diakoni og trække på de ressourcer, der er i den fælles
menighedspleje.
Antal deltagere fra målgruppe: Provst, konsulent, formand og koordinator

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vurdering og kommentar
Der er gang i forskelligartede aktiviteter, som gerne skal bære Kolding Provstis Menighedspleje ud til
sognene. Desuden modtager alle sogne, præster og tilmeldte et nyhedsbrev 4 gange om året, der fortæller
om aktiviteterne. Alligevel er det kun omkring halvdelen af sognene i provstiet, der har glæde af den fælles
menighedspleje. Det vil vi gerne lave om på. Ikke ved tvang, men ved at blive bedre til at forstå de enkelte
sognes behov og dermed kunne støtte og inspirere dem bedre. Det er håbet, at det fælles
konfirmationsprojekt og den forestående udvikling af Kolding Provstis Menighedspleje 3.0 kan være med til
at realisere dette ønske.
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