
Temakursus 3 
Mod til at prioritere i diakonien 
 - kan vi hjælpe nogen, hvis vi ikke kan hjælpe alle? 

Kursus 23-10-2019 

Tid:   
Onsdag den 23. okto-
ber 2019 

Sted:  
Grundtvigskirken  
Ribegade 74 
6700 Esbjerg 

Tilmelding:  
På tlf. 36 46 66 66  
eller på e-mail til 
smp@menighedsplejer
.dk 

Tilmeldingsfrist:  
To uger før kurset. 
Ved fristens udløb er 
tilmeldingen bindende, 
men den tilmeldte kan 
overlade sin plads til 
en anden 

Deltagerantal:  
Max. 40 

Pris:  
400 kr. inkl. frokost 

Betaling:  
Ved tilmelding på 
konto 8075 2018699 
anfør deltagernavn og 
kursusdato ved beta-
ling 

På dette kursus har vi fokus på, hvordan 
man kan drøfte og træffe svære beslutnin-
ger, der også  kræver et fravalg. Ind imel-
lem kan det være angsten for at vælge no-
gen fra, der afholder et menighedsråd eller 
en menighedspleje i at iværksætte diakonale 
aktiviteter. Vi vil derfor arbejde med kon-
krete redskaber og metoder, der kan hjælpe 
en gruppe til at reflektere sammen over 
svære beslutninger. Målet er at deltagerne 
efter kurset kan understøtte gode drøftelser 
og finde modet til at træffe beslutninger, der 
også kræver et fravalg. Man vil på kurset 
lære forskellen på dialog og debat, og vi vil 
afprøve øvelser, hvor refleksionen er i høj-
sæde. Afslutningsvis vil vi arbejde med det 
personlige mod i forhold til at indgå i drøf-
telser samt modet til at indgå kompromisser 
uden at miste sig selv. I denne del af kurset 
vil vi have fokus på citatet: At vove er at 
tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er 
at tabe sig selv 

Hvem kan deltage? 
Alle der arbejder med diakoni enten i sam-
arbejde med et menighedsråd eller en me-
nighedspleje.  

Hvad kan du lærer? 
Du kan lære, hvordan man faciliterer en god 
dialog mellem mennesker med forskellige 
holdninger. Derudover lærer du  forskellen 
på dialog og debat samt redskaber til at be-
vare den gode dialog i svære beslutninger. 

Vi vil belyse følgende emner: 
• Kurset er bygget op om 4 elementer: 
• Redskaber til facilitering 
• Bevidsthed om kulturen i jeres personli-
ge menighedspleje eller –råd 

• Forskellen på dialog og debat 
• Modet til at træffe en svær beslutning 
 

Program for kurset: 
Kl.  9.00: Ankomst, kaffe og brød 
Kl.  9.30: Velkomst og morgenandagt 
Kl.  10.00: Oplæg 
Kl.  12.30: Frokost 
Kl.  13.30: Oplæg  
Kl.  15.30 –16.00: Afslutning 

Undervisere:  
Mette Madsen, Generalsekretær og Mei 
Petersen, konsulent i Samvirkende Menig-
hedsplejer.  

 

mailto:smp@menighedsplejer


  

 

SAMVIRKENDE 
MENIGHEDSPLEJER 

- et folkekirkeligt socialt fællesskab    
Valby Tingsted 7, 2500 Valby, tlf. 36 46 66 66, www.menighedsplejer.dk 

Samvirkende Menighedsplejer er en samarbejdsorganisation for Folkekirken og en paraplyorganisation det frivilli-
ge menighedspleje arbejde, der foregår i tilknytninger til folkekirken. 25% af de danske sogne er medlemmer.  
Organisationen startede i 1902, hvor en række københavnske sogne gik sammen og dannede De Samvirkende Me-
nighedsplejer for at give ældre, fattige og syge mennesker bedre levevilkår. De tog initiativ til skovture for fattige 
gamle mennesker fra den indre by og oprettede i 1908 børneplejestationer med gratis lægetilsyn af spædbørn og råd-
givning af mødre. I 1990 blev organisationen landsdækkende med fokus på den diakonale indsats i Folkekirken med 
udgangspunkt i besøgstjenester, familiearbejde og Folkekirkens Feriehjælp. Menighedsplejearbejde er flere gange 
nævnt i den kirkelige lovgivning og i 1992 genindførte den daværende Kirkeminister Tove Fergo begreber som dia-
koni og menighedspleje i loven.  
Hvorfor er det godt at have en menighedspleje? 
Menighedspleje er det sociale frivillige arbejde, der udføres lokalt i sognene. Menighedsplejen giver mulighed for, at 
kirken kan forankre frivillige kræfter i kirkens sociale arbejde uden nødvendigvis at trække på den samme person-
kreds, der har ansvar for menighedsrådets opgaver. Menighedsplejen kan organisere de frivillige kræfter fra flere 
forskellige sociale aktører i lokalsamfundet og på den måde nå ud til flere. Vi har eksempler på menighedsplejer, der 
har medlemmer fra den lokale friskole, erhvervsrådet og sportsklubber som sammen bidrager til det kirkelige sociale 
arbejde.  
”I menighedsplejen har vi, som ildsjæle fra forskellige foreninger fundet ud af at samarbejde om vores fælles sociale 
udfordringer i lokal samfundet, og det giver rigtig god mening” et medlem af menighedsplejen.  
Udover at engagere aktive frivillige til kirken er menighedsplejen også en organisation, som kirkerne kan samle ind 
til. Det er lovligt at lave kollekt til menighedsplejen, eller arrangere indsamlinger til fordel for menighedsplejen. Per-
soner, der donerer penge til menighedsplejen kan få skattefradrag af gaven, når menighedsplejen er medlem af Sam-
virkende Menighedsplejer og de penge som menighedsplejen indsamler kan uddeles til værdigt trængende. Menig-
hedsrådene har også mulighed for at støtte menighedsplejens arbejde efter gældende lovgivning.  
”I vores kirke oplever vi, at der er rigtig mange familier, der har udfordringer med at få pengene til at slå til i julen. 
Derfor er det dejligt, at vi i menighedsplejen har mulighed for at give julehjælp, så alle i sognet kan få en god jul” et 
medlem af menighedsplejen. 
 
Som paraplyorganisation har Samvirkende Menighedsplejer fokus på at understøtte den diakonale indsats, der udfø-
res af de frivillige i de lokale menighedsplejer. Vores formål er at inspirere og støtte udviklingen af netværksarbejde 

og omsorg for særligt udsatte mennesker i alle aldre. 
Konkret sker det ved, at vi løbende udfører projekter i 
samarbejde med de lokale sogne. Vi tilbyder inspirati-
onskurser og workshops samt konsulentstøtte til sogne i 
fb. m. etablering af diakonale aktiviteter som:  
• Oprette besøgs– og aflastningstjenester 
• Etablere sognets ”dagligstue”, væresteder, sognecafeer 
• Afholde ferieophold for fattige familier 
• Etablere sorg– og pårørendegrupper 
• Skabe tværkulturelle møder 
• Genbrugsbutikker der understøtter det lokale og det 
landsdækkende arbejde 
Samvirkende Menighedsplejers økonomi bygger blandt 
andet på indsamlede midler, tilskud fra offentlige fonde 
og puljer, fondsmidler samt arv og gaver. En væsentlig 
indtægtskilde er vore genbrugsbutikker ”Kirkens Gen-
brug”.   
  

www.menighedsplejer.dk

