Årsrapport 2018
Samarbejdsprojekt: Kolding Provstis Natkirke

Forfatter: Maria Frederiksen, teologisk tovholder i Natkirken, præst i Sdr. Stenderup

Formål: Kolding Natkirke er et samarbejde mellem Folkekirkerne i Kolding Provsti.
Med Natkirken giver vi mennesker i Kolding muligheden for at gå i kirke på en anderledes måde.
Natkirken kan enten være et supplement eller et alternativ til den traditionelle gudstjeneste.

Link til kommissorium, vedtægter og tidligere årsrapporter:

Ansatte: (NB: kirke- og kulturmedarbejderne aflønnes af Skt. Nicolai sogns kirkekasse)
Navn
Maria Frederiksen
Birgitte Gadager Simonsen
Kurt Bjerregaard

Funktion
Teologisk tovholder
Kirke- og kulturmedarb.
Kirke- og kulturmedarb.

Ugentlig arbejdstid
1, 85 timer pr. uge
3, 7 timer pr. uge
2,7 timer pr. uge

Udvalg/styregruppe/bestyrelse: Vi holder to årlige evalueringsmøder, hvor alle frivillige omkring
natkirken (lægfolk og præster) inviteres til at komme og give deres mening til kende.
Kontaktpersonen i Skt. Nicolai sogn har kontakten til KK-medarbejderne.
Provsten fører tilsyn med, at vi forvalter de tildelte midler forsvarligt.

Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i gennemsnit: 5-6
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit: 15 pers. (præster og lægfolk)
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe

Antal deltagere i gennemsnit: 30-50 pers.

Status over årets arbejde
Aktivitet eller begivenhed
• Beskrivelse: 10 aftener om året. Alle måneder på nær juli og december.
• Antal deltagere fra målgruppe: 30-50 pers.
Aktivitet eller begivenhed
• Beskrivelse: I år 2018 fejrede vi Kolding natkirkes 10 års jubilæum.
• Kommentar: Ved jubilæumsfejringen stod biskop Marianne Christiansen for ”Aften-sangen” og
holdt en fremragende tale, hvori hun tilkendegav sin glæde over Natkirke-konceptet i
almindelighed og over Kolding Natkirke i særdeleshed (Kolding Natkirke er Stiftets eneste
natkirke). Det var en festlig og mindeværdig aften.
• Antal deltagere fra målgruppe: ca. 250-300 ?
Aktivitet eller begivenhed
Som noget relativt nyt er der nu mulighed for at deltage i stille bøn/ kristen meditation i Natkirken.
Det er primært to af natkirkens frivillige, der står for meditationen, men den kan også ledes af aftenens
præst/natkirkepræsten.

Status over planlagt arbejde fremover
Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: 10 årlige almindelige natkirke-aftener.

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vurdering og kommentar:

Natkirken får stadigvæk og fortsat overordentlig positiv feedback fra de konfirmander (unge
kirkegængere/morgendagens kirkegængere), som er med deres præst i natkirke eller som selv går
i natkirke. Jf. Natkirkens hjemmeside: http://www.sanktnicolaikolding.dk/kolding-natkirke.
Pr. 1. februar 2019 er Benjamin Thomas König udnævnt (i en 1 årig forsøgsordning) til at være
præst i Natkirken. Det, at der for fremtiden er en fast natkirkepræst, giver en øget
genkendelighed og basis for at opbygge tættere relationer til Natkirke-gængerne, de frivillige og
KK-medarbejderne. En fast præst kan også sikre større kontinuitet og få en bedre føling med
natkirken.

