Årsrapport 2016
Samarbejdsprojekt: Kolding Provstis Natkirke
Forfatter til denne statusrapport: Maria Frederiksen, Teol. tovholder i Natkirken og præst i Sdr.
Stenderup & Sdr. Bjert

Formål: At give mennesker fra sognene i Kolding Provsti mulighed for at gå i kirke på en anden måde og
på et andet tidspunkt – her: om aftenen. En by af Koldings størrelse bør – for os at se – have en Natkirke.

Link til kommissorium, vedtægter og tidligere årsrapporter: Se: http://sanktnicolaikolding.dk/koldingnatkirke

Ansatte
Navn
Marianne Madsbøll Mølbæk
Kurt Bjerregaard
Maria S. Frederiksen

Funktion
Kirke-og kulturmedarbejder
Kirke- og kulturmedarbejder
Teol. tovholder i Natkirken

Ugentlig arbejdstid
3 timer
3 timer
1, 8 timer

Funktion

Sogn/Pastorat

Udvalg/styregruppe/bestyrelse
Navn
De frivillige lægfolk + frivillige
præster holder to årlige
evalueringsmøder = Natkirkens
Menighedsrådsmøder
For Kulturnatkirken nedsættes
der et særligt udvalg én gang
årligt – se nedenfor.

Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i gennemsnit: 9 lægfolk + 2 frivillige organister (kommer på fast basis)
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit: ca. 7 frivillige præster (tager 1- 2 aftener om året)

Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe: I princippet alle, men i praksis fra konfirmationsalderen
og op. Kulturnatkirken er for alle alderstrin.
Antal deltagere i gennemsnit: ca. 40 til de alm. aftener + 250-400 til Kulturnatkirken

Status over årets arbejde
Aktivitet eller begivenhed
 Beskrivelse: Vi laver alm. natkirke 9 gange om året – 1 gang om måneden alle måneder (på nær
december, juli, og august, hvor vi har en særligt tilrettelagt KulturNatkirke – se nedenfor)
 Kommentar:
 Antal deltagere fra målgruppe: ca. 40-50 på en alm. aften.
Aktivitet eller begivenhed
 Beskrivelse: KulturNatkirken hvert år i august
 Kommentar: Hvert år nedsættes der et særligt udvalg til at forberede KulturNatkirken (typisk to
frivillige præster, 2 kirke- og kultur-medarbejdere, og i år også (i anledning af
Reformationsjubilæet) provstimedarbejder Hanne McCollin, der både deltager på frivillig basis
samt med noget - af provsten - fastsat arbejdstid.
 Antal deltagere fra målgruppe: 250-400 pers.

Generel status på samarbejdsprojektet nu – og for fremtiden
Vurdering og kommentar:
Kolding Natkirke fylder 10 år næste år, år 2018. Det vil vi markere ved øget synliggørelse – ved at skrive
artikler om natkirken til aviserne, rette henvendelse til TVSyd (i håb om at de vil lave et indslag om 10
års-jubilæet), samt naturligvis: Fejre det med et større 10 års-jubilæums-arrangement!
Nogle af Provstiets præster tager deres konfirmander med i natkirke for at vise dem den måde at gå i
kirke på. Vi har derfor lavet en særlig ”kirke-quiz”, som konfirmanderne kan få udleveret, når de
kommer, så de har ”noget i hænderne”, mens de udforsker natkirken.
En gang årligt tager vi på inspirations-tur til en anden natkirke for at se, hvordan man laver natkirke der
og derigennem få ideer til nye tiltag/stationer i Kolding Natkirke. Udflugten er også ”frivillig-pleje”, da
alle natkirkens frivillige inviteres med og går ud og spiser sammen, inden de/vi går i natkirke.
Antal: Der kommer – som nævnt - rigtigt mange til vores årlige Kultur-natkirke. Til de almindelige aftener
kommer der ca. 40-50 i løbet af en aften, hvilket må siges at være pænt for en by af Koldings størrelse (til
sammenligning kan vi fortælle, at der ca. kommer 80-100 pr. aften i Århus Natkirke).

Vi annoncerer på Facebook, i Ugeavisen, i Kolding-Kalenderen og på bibliotekets gratis-poser – og vi er
meget bevidste om, at lægge vores flyers på byens mange uddannelsessteder.
Vi har overvejet at udvide vores programpunkter med en form for kristen meditation / meditativ bøn,
da det både er i god tråd med kirkens indhold og tradition, samt meget oppe i tiden!
Vi bestræber os på at holde åbent i Natkirken, når der sker noget i midtbyen. Så kirken er, hvor folk er!

