Samvirkende
Menighedsplejer
- et folkekirkeligt
socialt arbejde

Samvirkende Menighedsplejers årsmøde 2017
lørdag den 29. april 2017 kl. 10.00 – 18.00.
“ Tro og Gerning” i anledningen af Lutheråret
afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Samvirkende
Menighedsplejer
- et folkekirkeligt
socialt arbejde

Program
kl. 10.00 - 10.30

Ankomst, registrering og valg af workshop (se vedlagte
folder). Kaffe, te og rundstykker

kl. 10.30 – 10.45 Velkomst
ved Fællesudvalgets formand Ole Foldberg
Indledende andagt ved medlem af Fællesudvalget, sognepræst Birgitte Fabritius de Tengnagel, Kapernaums- kirken
kl. 10.45 – 11.45 ”Tro og Gerning” ved Biskop Karsten Nissen, teologisk
rådgiver for reformationsjubilæet
kl. 11.45 – 12.00 Optakt til eftermiddagens program
kl. 12.00 - 13.30

Frokost

kl. 13.30 – 15.30 Ordinært årsmøde
kl. 15.30 – 16.00 Kaffepause
kl. 16.00 – 17.45 Workshops over årets tema
kl. 17.45 – 18.00 Afslutning i salen
kl. 18.00

Sandwich og afrejse

Samvirkende
Menighedsplejer
Dagsorden for
Samvirkende Menighedsplejers ordinære årsmøde 2017

- et folkekirkeligt
socialt arbejde

1. Valg af dirigent
2. Navneopråb af tilstedeværende stemmeberettigede
ved Generalsekretær Kirsten R. Laursen
3. Godkendelse af dagsorden
ved dirigenten
4. Årsberetning fra Fællesudvalget
ved Fællesudvalgets formand Ole Foldberg
· Med udgangspunkt i SMP´s årsrapport 2016-2017. Der indgår en
årsberetning i årsrapporten, der uddeles i printet version på årsmødet. Bladet SAMMEN 1/17 uddeles ligeledes på årsmødet, og er en
del af årsberetningen.
· Spørgsmål fra salen
5. Indkomne forslag, optagelse i fællesskabet
Ved Generalsekretær Kirsten R. Laursen
5.1 Menighedsplejer/samarbejdsaftaler optagelse i Fællessekabet
Thomas Kingo Sogns Menighedspleje (Odense)
Kingo-Samuel Sogns Menighedspleje (sammenlægning af 2 menighedsplejer)
Tårs - Ugilt Sogne (Samarbejdsaftale)
Kølkær Sogn (ældre aftale omdannet, Samarbejdsaftale)
Vejen Sogn (Samarbejdsaftale)
Ørslev Sogn (Samarbejdsaftale)
Horslunde, Nordlunde, Nøbbet: Samarbejdsaftale udvidet med Utterslev,
Herredskirke og Løjtofte Pastorat
5.2 Menighedsplejer/samarbejdsaftaler udmeldelse af Fællesskabet
Marlev - Birkende Sogne
Kingo Sogns Menighedspleje
Samuels Sogns Menighedspleje
5.3 Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag ved tidsfristen den 28. marts 2017

6. Fremlæggelse af årsrapport (regnskab) 2016
ved souschef Elisabeth Thomsen
7. Fremlæggelse af budget 2017
ved souschef Elisabeth Thomsen
8. Valg af medlemmer til Fællesudvalget
Der skal vælges 5 medlemmer til Fællesudvalget
Som medlemmer af Fællesudvalget afgår efter tur:
Ulrich Vogel, Charlotte Mejlshede, Erik Ladegaard og Lydia Thomsen
Ulrich Vogel - modtager genvalg
Charlotte Mejlshede - modtager genvalg
Erik Ladegaard - modtager genvalg
Lydia Thomsen - modtager genvalg
Desuden har Arne Kolsum meddelt, at han ønsker at fratræde Fællesudvalget.
Fællesudvalget indstiller cand. jur. Hanne Hendil.
9. Valg af revisor
ved dirigenten
10. Eventuelt
Bilag til årsmødets generalforsamling:
Årsrapport 2016
Dagsorden til mødet, workshopfolder, Årsrapport 2016, samt bladet
SAMMEN 1/2017 bliver uddelt til deltagerne ved ankomst til årsmødet.
Vi ser frem til et godt og udbytterigt årsmøde.
Med venlig hilsen

Ole Foldberg
Formand for Fællesudvalget

Kirsten R. Laursen
Generalsekretær

WORKSHOPS OM AKTUELLE EMNER INDENFOR
MENIGHEDSPLEJEN OG GENBRUGSARBEJDET
Formålet med disse workshops er at give deltagerne mulighed for – inden
for bestemte arbejdsområder - at udveksle erfaringer og idéer, at høre nyt
fra Samvirkende Menighedsplejer og forhåbentligt tage noget med hjem.
TIDSPLAN FOR WORKSHOPS
Kl. 16.00 – 16.55 Gruppesamtaler i de enkelte workshops
Tovholderen fra SMP vil planlægge arbejdet i den enkelte workshop og vil
i forløbet få bistand af ordstyreren, hvis funktion primært vil være at holde
øje med, hvem der skal have ordet. Ordstyreren kan også give sig selv ordet. Alle deltagere i den enkelte workshop bedes bidrage aktivt til samtalen.
Ønsker man på forhånd at vide noget mere om workshoppen, så kontakt os
på tlf.: 36 13 06 22
Kl. 17.00 – 17.45 Opsamling i plenum
Tid til opsamling i plenum om vigtige resultater i de enkelte gruppesamtaler. Der er sat 7 minutter af til referat fra hver workshop. Tovholderne for
de enkelte workshops referer.
VALG AF WORKSHOP SKER VED ANKOMST TIL ÅRSMØDET
Tilmelding til en workshop sker ved ankomsten til årsmødet, hvor man efter indskrivningen og modtagelse af materiale går videre til tovholderen
for den workshop, man har valgt. Tovholderen vil være at træffe ved ankomsten senest kl. 9.30. Hver deltager bedes på forhånd have valgt 2 favoritemner, så at I kan vælge favoritemne 2, hvis favoritemne 1 allerede er
overtegnet med deltagere.
Vi beder deltagerne i SMP’s workshops respektere:
· At den enkelte deltager (incl. tovholderen) ikke taler for længe i
workshoppen, men også giver plads for de andre i gruppen.
· At man deltager i snakken efter håndsrækning eller ud fra den metode, ordstyreren vil foretrække.
Få udbytte af workshoppen:
Vi foreslår, at hver deltager reflekterer over forløbet i dagens workshop og
tænker over/noterer for sig selv, hvilke idéer man kan tage med sig hjem.

På næstsidste side finder du en oversigt over, i
hvilke lokaler vores workshops foregår

Workshop 1: 10 - 15 personer
Ferie for børnefamilier:
Folkekirkens Feriehjælp - Hvilke arbejdsopgaver siger man ja til som frivillig rejseleder og hvad er det, man skal kunne, når
man tager på ferie med vanskeligt stillede
børnefamilier? Hvorledes kommer man
bedst i kontakt med potentielle frivillige til
ferieprojektet, får dem rekrutteret og hvad
er det så vi kan tilbyde dem?
Denne workshop er for sogne der deltager i
- eller overvejer at komme i gang med Folkekirkens Feriehjælp/børnefamilie arbejde
i sognet.
Tovholder: projektleder Betina Køster,
SMP. Ordstyrer: projektadministrator Iben
Meinertsen,SMP
Workshop 2: 10 - 15 personer
Omsorg for demente og pårørende:
Hvordan kan vi drage omsorg for familier
der er ramt af en demenssygdom? Hvad
har de brug for at netop menighedsplejen
giver dem? Workshoppen indledes med et
oplæg om pårørendeaktiviteten ”Det Rullende Mødested” som er en del af et projekt der skal øge livskvaliteten i demensramte samliv.
Tovholdere: Ældrekonsulent Nina Baun,
SMP. Ordstyrer: Elisabeth Thomsen, SMP
Workshop 3: 10 - 15 personer
Netværk for børn, unge og familier:
I et samfund præget af individualitet har
børn og unge som aldrig før behov for at
opleve fællesskab. Kirken kan bidrage med
et væsentlige tilbud om fællesskab - et fællesskab i handling, ikke bare i ord. I samtalegrupper for forældre med særlige aktiviteter for børn eller i Familienetværket kan
børn og unge opleve sig selv og deres nære
voksne som værende en del af et fællesskab. Kom og giv dit bidrag til at udvikle
det frivillige arbejde inden for dette område!
Tovholder: Koordinator og konsulent på
Lolland og Falster, Mei Petersen, SMP.
Ordstyrer: Malene Højberg Tarp, Fællesudvalget SMP
Workshop 4: 10 - 15 personer
Sorgstøtte og netværk for efterladte:

At miste familiemedlemmer og venner er
en del af det at være menneske. Sorgen er
en reaktion på den relation der var og de
pejlemærker, der er sat livet igennem.
Hvordan hjælper vi hinanden videre i perioder præget af sorg ? I workshoppen vil vi
dele erfaringer om arbejdet med sorg.
Tovholder: Ældrekonsulent Eva Christoffer-sen, SMP. Ordstyrer: Anne Marie Hornung, SMP.
WorkshoP 5: 10 - 15 personer
Besøg og netværk for ældre:
Der kan skabes mere aktivitet i besøgstjenesten, når der også bydes ind til netværksaktiviteter for både venner og værter.Vi giver hinanden gode ideer til fællesaktiviteter.
Tovholder: Besøgstjenesteleder Helle Engels-borg Olsen, SMP. Ordstyrer: Estrella
Acosta, SMP.
Workshop 6: 10 - 15 personer
Genbrug som socialt arbejde:
En genbrugsbutik har to diakonale formål
1) at tjene penge til kirkeligt socialt arbejde
og 2) at være et samlingssted for lokalt
netværksarbejde. I genbrugsbutikken samles frivillige, som har tid og lyst til at arbejde aktivt og samtidigt være en del af et
netværk, hvor man tager hånd om hinanden.
Tovholder: Genbrugskonsulent Anne Olesen, SMP. Ordstyrer: Lone Sørensen, SMP
Workshop7: 10 - 15 personer
Menighedsplejens og genbrugsbutikkens
bestyrelse:
Menighedsrådsarbejde opleves ikke sjældent som frustrerende, idet det ofte drukner
i administrativt arbejder. Bestyrelsesarbejde i menighedsplejen og genbrugsbutikken
derimod er anderledes praktisk orienteret
og vejen fra tanke til handling er noget kortere. Vil man med succes tiltrække nye til
dette givtige arbejde, gælder det om at
kunne byde på et godt fællesskab, nogle
gode projekter og i særdeleshed være opmærksom på en god lokal forankring.
Tovholder: Ulrich Vogel, Fællesudvalget
SMP. Ordstyrer: Erik Ladegaard, Fællesudvalget SMP.

Mødet foregår i Banketsalen på 1. sal
Workshops foregår i mødelokaler samt Banketsal:
Workshop 1. Ferie for børnefamilier: Lokale 9
Workshop 2. Omsorg for demente og pårørende: Lokale A1
Workshop 3. Netværk for børn, unge og familier: Lokale A2
Workshop 4. Sorgstøtte og netværk for efterladte: Lokale A3
Workshop 5. Besøg og netværk for ældre: Lokale 1
Workshop 6. Genbrug som socialt arbejde: Banketsalen
Workshop 7. Menighedsplejens og genbrugsbutikkens bestyrelse: Lokale B2

KURSER I EFTERÅRET 2017
Menighedspleje i lyset af Luther
Fredag den 6.oktober 2017
Sted: Vestervang Kirke, Gurrevej 66, 3000 Helsingør
Ny inspiration – godt i gang med kirkens sociale
arbejde
Mandag den 6. november 2017
Sted: Kirkehuset, Kirkevejen 51, 6640 Lunderskov
Årsmøde samt efterårskursus for frivillige i Kirkens Genbrug
Mandag 2. oktober 2017 (hele dagen) til onsdag 4.
oktober 2017 (hele dagen)
Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40 Strib,
5500 Middelfart

Tak for denne gang og på gensyn til
Samvirkende Menighedsplejers årsmøde 2018
lørdag den 21. april 2018

Valby Tingsted 7, 2500 Valby
telefon 36 46 66 66
cvr. 13063117
Sydbank 8075-2018699
e-post: smp@menighedsplejer.dk
www.menighedsplejer.dk

