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Sogn/Pastorat
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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 2021
•

•

for alle menighedsråd, præster, ansatte, frivillige og interesserede
Kommentar: Årets første inspirationsmøde blev holdt i Almind sognehus, og pga. restriktioner var
der kun 25 pladser, så med 22 deltagere var der god tilslutning uden at være fyldt op. Mødet
handlede om besøgsvenskabet, hvilket under corona var højaktuelt. Helle Engelsborg Olsen fra
Samvirkende Menighedsplejer delte ud af sine erfaringer og talte om ensomhedens udbredelse,
køn i besøgstjenester samt om hvordan man kan finde besøgsværter og besøgsvenner eller lave
alternative aktiviteter. Desuden var der en kort orientering om aktiviteter og økonomi i Kolding
Provstis Menighedspleje.
Det andet inspirationsmøde var med 40 deltagere en højdespringer målt på deltagerantal. Måske
var det den ekstra indsats for at få menighedsrådsmedlemmer til at deltage, måske var det
biskoppens popularitet? Marianne Christiansen talte om diakoniens forankring i kirken og gav os et
historisk rids, der ledte frem til i dag. Hendes pointe var, at diakonien godt kan give præstationsangst, så i stedet for at gøre mere, skal vi få diakonien med i det, vi allerede gør.
Årets sidste inspirationsmøde foregik i Kristkirken med 36 deltagere og havde fokus på diakonien i
salmer og fællessang. Iben Krogsdal fik sat ord på, hvad den danske sangskat er, og hvordan den
påvirker os. Hun fortalte om sit eget forfatterskab som salmedigter, og vi fik lov til at kigge hende
over skulderen på et par af hendes sange. Indimellem var der fællessang smukt akkompagneret af
organist Lars Elmholdt Christesen, og vi sluttede af med julefrokost.
Antal deltagere fra målgruppe: 22-40-36 deltagere

Aktivitet eller begivenhed
•
•

Beskrivelse: Familienetværket KOM OVENPÅ!
for familier, der tidligere har modtaget Folkekirkens Feriehjælp eller er fra samme målgruppe
Kommentar: Pga. restriktionerne startede møderne ikke før april, så i januar og februar fik
familierne i stedet mails med info om familienetværket og Folkekirkens Feriehjælp samt en
opfordring til at ringe op og afbryde koordinatorens isolation. Det var der nogle få, der gjorde.
Første gang, vi endelig kunne mødes, var den 19. april. 5 familier og de frivillige havde en skøn
eftermiddag og aften ved Ferup sø i solskin. Der var både gåtur, bålhygge, trækfærgefart, leg og
fællesspisning, inden vi gik tilbage til bilerne ved Dybvadbro station.
Det andet familienetværksmøde skulle have været den 27. maj på Naturskolen Perlen ved Dalby
Møllebæk, men måtte desværre aflyses pga. sygdom.
Tredje familienetværksmøde var en fisketur til Refsgård Lystfiskesø i Egtved den 12. september.
Trods stor interesse for fiskeri på sommerferien, mødte kun 3 familier op. Vores fiskekonsulent var
med og kunne guide nybegyndere, men fiskene havde en forholdsvis tryg dag. Efter 4 timers fiskeri
var kun en enkelt fisk bidt på krogen, og da en af drengene fik foræret en fisk, vendte vi hjem med
hele 2 fisk.
Det fjerde familienetværksmøde var en byvandring i Kolding centrum den 11. oktober. 4 familier
deltog sammen med de frivillige. Vi havde hyret en guide til at vise rundt og fortælle om byens
historie. Bagefter var der quiz og varm mad i sognehuset. Selvom vinden var kold, viste det sig, at
ørerne havde været i brug, for der var mange rigtige svar på quizzen.
Det femte og sidste møde i familienetværket var julemøde den 6. december, hvor 6 familier deltog
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•

sammen med de frivillige. Til forskel fra de andre møder foregik dette indenfor i varmen. Først var
der æbleskiver og juleklip. Bagefter var der pebernøddeløb med forskellige sjove opgaver. Så fik vi
julemiddag og ris á la mande med mandelgaver. Til sidst sluttede vi af i kirken med at tænde lyskors
og høre juleevangeliet, inden vi sagde farvel og ønskede god jul til hinanden.
Antal deltagere fra målgruppe: 3-6 familier, 1-2 frivillige, 1 kirke- og kulturmedarbejder og på
fisketuren 1 fiskekonsulent

Aktivitet eller begivenhed
• Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp
•

•

for familier, der lever op til kravene om at få en plads på ferien
Kommentar: I 2021 deltog 7 familier og 2 rejseledere på Folkekirkens Feriehjælp. Da vores kvote
kun er på 6 familier, var den ene familie på ferie med nogle andre rejseledere ugen før. Det gik
desværre ikke så godt, og familien afbrød ferien før tid. De 6 andre familier havde en rigtig god
ferie på Vigsø Feriecenter. Ugens aktiviteter omfattede rystesammenløb på feriecentret, rundtur i
Nationalpark Thy med naturformidler efterfulgt af frokost og bad i en af Danmarks reneste søer,
kreativt værksted med dekoration af muleposer, fælles fodboldkamp på TV, fisketur til Ræhr
Fiskepark, Bunkermuseum i Hanstholm, fødselsdagsfejring med bål og spil i det fri, fællesspisning
og stikbold den sidste aften.
Antal deltagere fra målgruppe: 7 familier og 2 rejseledere

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Bæredygtig konfirmation, STOP TØJSPILD og KONFIRMATION FOR ALLE
formidlet af sognepræster for alle konfirmander i Kolding Provsti
Kommentar: I 2021 blev der igen lagt STOP TØJSPILD flyers i alle konfirmandposer i provstiet,
hvilket sammen med PR til præster og konfirmander igennem året har understøttet indsamlingen
af brugt konfirmationstøj. Vi holdt dog ingen events med afsætning af tøjet, da vi året før fik at
vide, at vores events i efteråret lå for tidligt i forhold til konfirmationerne. De to events blev derfor
skubbet til starten af 2022. KONFIRMATION FOR ALLE fik 6 ansøgninger, som alle blev behandlet og
godkendt. Før uddeling blev det besluttet at hæve tilskuddet, da de indsamlede midler til formålet
tillod det.
Antal deltagere fra målgruppe: De ca. 35 præster og knap 1.000 konfirmander i provstiet

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Udvikling af Kolding Provstis Menighedspleje version 3.0
Kommentar: Der blev nedsat et udviklingsteam bestående af koordinator, formand for bestyrelsen,
konsulent og provst. I løbet af forår og forsommer afholdtes 4 møder, hvor teamet i fællesskab
udviklede et koncept for besøg i sognene. Konceptet skulle have været testet i efteråret, men var
ikke færdigudviklet, hvilket gjaldt både koncept og materialer. Efterfølgende er der arbejdet videre
med de planlagte samtalekort om diakoni.
Antal deltagere fra målgruppe: De 4 medlemmer af udviklingsteamet

Aktivitet eller begivenhed
•
•

Beskrivelse: Samarbejdet med Samvirkende Menighedsplejer
Kommentar: Kolding Provstis Menighedspleje har siden 2017 på vegne af alle 24 pastorater haft en
samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer, og de er en god samarbejdspartner i
hverdagen. I 2021 lagde vi hus til Informationsmøde om Folkekirkens Feriehjælp i marts. I maj
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•

havde vi fælles kursus om aktiviteter for børnefamilier samt oplæg af diakonikonsulent Helle
Engelsborg Olsen til vores første inspirationsmødet. I efteråret gav bestyrelsen respons på evt.
navneforandring og fik tilbud om medvirken i projekt Skærmkaffe, som vi dog måtte takke nej til
pga. manglende interesse.
Antal deltagere fra målgruppe: Koordinator, 22 deltagere til inspirationsmødet og bestyrelsen

Aktivitet eller begivenhed
• Beskrivelse: Venner på Tværs, et samarbejde mellem Kolding Kommune, Ældresagen, Kolding
•

•

Selvhjælp, Røde Kors og Kolding Provstis Menighedspleje
for alle organisationer, der har besøgsvenner, motionsvenner eller lignende i Kolding kommune
Kommentar: I 2021 blev det til 3 møder i Venner på Tværs. Hver gang kiggede vi på ventelister og
prøvede ved fælles hjælp at dække de aktuelle behov for besøgs- og motionsvenner. På
teamsmødet den 8. marts foreslog jeg en fælles annonce i lokalpressen, som skulle opfordre flere
til at blive frivillige. Fællesannoncen blev bragt i Kolding Ugeavis to gange i april, men resulterede
desværre ikke i henvendelser. Den 18. juni kunne vi mødes fysisk i provstihuset og fik planlagt
opdatering af vores fælles foldere, så de kunne blive genoptrykt. Den 30. september deltog
organisationerne på skift i Frivillig Fredag på Kolding Bibliotek. Sidste møde var fysisk og foregik hos
Ældre Sagen den 1. oktober, hvor vi blandt andet fik evalueret Frivillig Fredag.
Antal deltagere fra målgruppe: Desværre deltager Røde Kors sjældent, men ellers plejer alle andre
at være repræsenteret på møderne inkl. koordinatoren.

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Haderslev Stifts Diakoniudvalg
Kommentar: I foråret 2021 fik diakoniudvalget ny formand, og koordinatoren har siden da været
næstformand og medlem af formandskabet. Det betyder, at arbejdet har fundet et mere rimeligt
leje, og at opgaver i højere grad kan vælges til og fra. Samarbejdet og opgaverne i diakoniudvalget
er med til at inspirere det daglige arbejde i Kolding Provstis Menighedspleje.
Antal deltagere fra målgruppe: Koordinatoren

Status over planlagt arbejde fremover
Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Inspirationsmøder 2022
Kommentar: Inspirationsmøde om Hele Danmarks Familieklub og årsmøde torsdag den 31. marts
kl. 16.00-19.30 i Vamdrup Kirkehus. Inspirationsmøde om det sociale arbejde i sognet onsdag 14.
september kl. 16.00-18.00 formentlig i Harte Kirkecenter. Inspirationsmøde med brætspil om
ledelse af frivillige og julefrokost tirsdag den 6. december kl. 16.00-19.30 i Skanderup Kirkehus.
Antal deltagere fra målgruppe: Normalt ca. 30, men vi vil prøve at appellere mere til
menighedsrådene og se, om det kan give flere deltagere

Aktivitet eller begivenhed
•
•
•

Beskrivelse: Folkekirkens Feriehjælp 2022
Kommentar: Vi har fået tildelt en kvote på 6 familier i Bork Havn i uge 27
Antal deltagere fra målgruppe: 6 familier, 2 frivillige og koordinatoren
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Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Familienetværket KOM OVENPÅ!
Kommentar: Da interessen for familienetværket i 2021 har været mindre end tidligere, er der lavet
en spørgeskemaundersøgelse. Desværre har mindre end en tredjedel af familierne i
familienetværket svaret, så vi er ikke blevet klogere. Derfor er beslutningen at fortsætte som hidtil
med møder på mandage kl. 16-19 med aktiviteter og fællesspisning.
Antal deltagere fra målgruppe: 2 frivillige, 1 kirke- og kulturmedarbejder og koordinatoren samt
minimum 2 familier

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Bæredygtig konfirmation, STOP TØJSPILD og KONFIRMATION FOR ALLE
Kommentar: Mens ansøgningerne til KONFIRMATION FOR ALLE ser ud til at fordobles i 2022, er
interessen for STOP TØJSPILD mere end halveret. Desuden gav den planlagte workshop i
samarbejde med Redux Affald og Genbrug i Kolding 0 tilmeldinger. Projektledere og koordinator
skal derfor have evalueret STOP TØJSPILD og taget stilling til projektets fremtid.
Antal deltagere fra målgruppe: De ca. 35 præster og knap 1.000 konfirmander i provstiet

Aktivitet eller begivenhed
•
•

•

Beskrivelse: Kolding Provstis Menighedspleje version 3.0
Kommentar: Samtalekortene om diakoni er blevet testet i flere omgange. Konceptet er blevet
vendt med flere fra bestyrelsen. Koordinatoren mener, at konceptet rammer ved siden af, og
projektet er derfor sendt tilbage til udviklingsteamet, hvor der afventes nyt møde.
Antal deltagere fra målgruppe: De 4 medlemmer af udviklingsteamet.

Aktivitet eller begivenhed
•
•
•

Beskrivelse: Studietur for Kolding Provstis Menighedspleje
Kommentar: Der er planer om en studietur med input til det fortsatte arbejde i bestyrelsen
Antal deltagere fra målgruppe: De 8 aktive medlemmer af bestyrelsen for Kolding Provstis
Menighedspleje og koordinatoren

Generel status på samarbejdsprojektet nu
Vurdering og kommentar
Kolding Provstis Menighedspleje har gang i mange aktiviteter, men det er i løbet af 2021 blevet tydeligt, at
der er behov for at gentænke nogle af projekterne. Der er helt sikkert noget, vi kan gøre bedre fremover,
men der er måske også projekter, som vi skal overveje at sige farvel til og lukke ned. Et farvel er nemlig altid
også et goddag til de nye muligheder, der opstår, når ressourcer bliver frigjort, og der bliver overskud til at
kigge op fra hverdagen og få øje på nye behov.
Og apropos behov. Måske kalder krigen i Europa på nye indsatser og aktiviteter? Ikke kun i Ukraine og i
grænseområderne op til, men måske også her i Kolding Provsti, hvor ukrainske flygtninge flytter ind hos
herboende familie og venner og har brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere. Hvordan tager vi godt
imod flygtningene og inviterer dem ind i det lokale fællesskab i sognet og i provstiet?
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