Årsrapport 2019
Samarbejdsprojekt: Natkirken i Kolding

Forfatter: Benjamin Thomas König

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:
https://www.koldingprovsti.dk/provsti-samarbejder/

Ansatte
Navn
Benjamin König
Birgitte Gadager Simonsen
Kurt Bjerregaard

Funktion
Præst
Kirke- og Kulturmedarbejder
Kirke- og Kulturmedarbejder

Ugentlig arbejdstid
3,5
3,7
2,7

Frivillige der hjælper med at realisere samarbejdsprojektet
Antal faste frivillige i gennemsnit 8
Antal løst tilknyttede frivillige i gennemsnit 2
Deltagere fra samarbejdsprojektets målgruppe
Antal deltagere i gennemsnit 60

Beskrivelse af arbejdet og planer for fremtiden.
Beskrivelse af Natkirken
Natkirken har åbent hver sidste fredag i måneden undtagen i juli og december måned, i alt 10 gange om
året. Åbningstiden er fra 19.30 til 23.00
Hver natkirke har altid samme forløb:
19.30 - Natkirken åbner
20.00 - Aftensang
21.00 - Nadver og velsignelse

21.30 - Meditation
22.00 - Musikindslag
22.45 - Aftenbøn
23.00 - Natkirken lukker
Ændringer i år
I 2019 er Benjamin König blevet tilknyttet natkirken som fast præst dvs., at Benjamin König er med til alle
natkirkeaftener i løbet af året og har det teologiske ansvar. Denne ordning afløser den gamle ordning,
hvor provstiets præster frivilligt har stået for natkirkeaftener. Der er dog stadig mulighed for, at
provstiets præster kan være med i natkirken, hvis de ønsker det.
Aktivitet
Der er god tilslutning til natkirken, med ca. 50 - 70 besøgende i løbet af en aften.
Der er en del faste natkirkebrugere, nogle af dem kommer til et af de faste punkter i aftenens løb,
enkelte er med mere end 2 timer.
Frivillige
Det er en trofast gruppe frivillige, som er med til at bære natkirken: Uden dem kunne den ikke eksistere i
sin nuværende form.
Der investeres kræfter i at fastholde frivillige og tiltrække nye. Det lykkes at tiltrække 2 nye frivillige til
natkirken i 2019.
I 2019 var de frivillige på ekskursion til Viborg Natkirke.
Planer for fremtiden
Natkirken står over for en visionsproces, der skal give en afklaring på, hvad natkirken er og hvad vi vil i
fremtiden.
Det er kirkekonsulent Jens Rønn Sørensen, der kommer og hjælper med denne proces. Arbejdet skulle
være begyndt i marts 2020, men er udskudt pga. Corona epidemien.
Visionsdrøftelsen skal danne baggrund for nytænkning af enkelte dele / stationer i natkirken.

