Samvirkende Menighedsplejer
- et folkekirkeligt
socialt arbejde

3 fortællinger om menighedspleje på landet
Mens menighedspleje for 25 år siden stort set alene var en diakonal organisering af menighedens sociale
arbejde i byerne, er flere og flere landsognes menigheder i de senere år begyndt på at hjælpe dårligt
stillede personer og grupper i lokalområdet. Mange landsognes præster indstiller f.eks. beboere til
legatstøtte fra Samvirkende Menighedsplejer. Vi oplever, at man nu i stigende grad ønsker fra kirkerne selv
at støtte og hjælpe fattige, ensomme og syge lokalt. Det sker både ved økonomisk bistand, ved besøg hos
og oprettelse af netværk for sårbare grupper og med en bevidst inddragelse af dårligt stillede i kirkens
fællesskab. Sognene går enten selv i gang med menighedspleje, eller de går ind i mindre eller større
grupper af samarbejdende sogne under én menighedspleje.

Særlig vækst på Lolland og Falster – Fortælling fra Holeby og
Omegns Menighedspleje
En landsdel, der i mange har været særligt optaget af at udvikle menighedspleje på landet og udføre en
social indsats fra menighederne, er Lolland og Falster. I denne egn af landet findes mange menighedsplejer,
og her er det typisk en række landsogne, der har sluttet sig sammen om en menighedspleje. Læs om disse
sogne på www.menighedsplejer.dk.

Holeby Kirke
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Som eksempel skal her nævnes arbejdet i Holeby og Omegns Menighedspleje (Lolland Kommune), der kom
i gang fra 2003. En række landsogne samlet i tre pastorater er med i menighedsplejen: Errindlev-OlstrupTågerup, Fuglse-Krønge-Torslunde og Holeby-Bursø. Menighedsplejen gik først i gang med at oprette en
besøgstjeneste, senere kom der også en aflastningstjeneste for pårørende til syge til. Menighedsplejen har
endvidere en hjælpeopgave over for sårbare børnefamilier.
Frivillige sørger sammen med præsterne for, at der hvert år kommer nogle familier med på ferie med
Samvirkende Menighedsplejers arbejdsgren Folkekirkens Feriehjælp. Fra 2013 er der desuden kommet et
frugtbart netværksarbejde i dag for de samme familier, idet kirker i området lægger lokaler og frivillige til.
Børn og voksne mødes med nogle engagerede frivillige: Børnene hygger sig sammen, de voksne rådgives og
taler sammen, og alle familier spiser sammen. Der er også udflugter og ture rundt i området, ofte sammen
med nogle af familierne fra andre steder på øerne, hvor man har tilsvarende familienetværk sat i gang.
Fra Holeby og Omegns Menighedspleje
udtaler formand Eva Petersen i oktober 2017
følgende om betydningen af arbejdet: ”Jeg
håber og tror da også, vi gør en forskel for de
personer, vi har kontakt til i
menighedsplejen.
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Vi har slået vores besøgstjeneste og
aflastningstjeneste sammen. Vi har to af
vores besøgsvenner, som tager sig af de
personer, som har brug for aflastning, da
dette er ikke så meget brugt i øjeblikket. Vi
har lige nu i menighedsplejen 15
besøgsvenner, som besøger 19
besøgsværter. Vi samles forår og efterår til
en sammenkomst i en af vores præstegårde,
sammen med vores præster Anne-Lene

Frederickson og Anders Blichfeldt.
Vi afholder Julearrangement for besøgsværterne og for andre ældre, syge eller ensomme personer, vi
kender i sognene. Dem inviterer vi til juletræ, julemiddag og underholdning. Det er så besøgsvennerne og
bestyrelsen, som står for det praktiske denne dag.
Vi var så heldige at få tilbud fra Samvirkende Menighedsplejer og Ensomme Gamles Værn om at deltage i et
højskoleophold for vore besøgsværter og nogle frivillige. Det var en rigtig dejlig oplevelse, alle vores
deltagere var meget begejstrede og deltager gerne igen. Vi har haft samlet deltagerne og deres
besøgsvenner i september måned. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi kunne mindes den dejlige
oplevelse, de havde haft.
Vi deltager i familienetværk sammen med Mei Petersen fra Samvirkende Menighedsplejer, hvor vi har
forskellige arrangementer. Vi har ca. en hver måned med efterfølgende spisning. Der er 7 dejlige
børnefamilier, som deltager. Jeg tror da også, de får nogle gode oplevelser sammen med os. Nogle af
familierne har været med på ferie med Folkekirkens feriehjælp.
Vi uddeler også julehjælp til børnefamilier.
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Hvis vi ikke havde vores menighedspleje, ville der ikke være de aktiviteter, som vi har mulighed for nu,”
slutter Eva Petersen sit indlæg.

Menighedspleje med en café på vej i Sydvestsjælland
6 sogne i et landområde i Næstved Kommune stifter i november 2017 en fælles menighedspleje, nemlig
Sandved og Omegns Menighedspleje. Det drejer sig om landsogne i to pastorater: Kvislemark-FyrendalFørslev og Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedspleje.
Det første mål er at oprette en café i Sandved for beboerne. Sognenes menighedsråd står bag, at der stiftes
en menighedspleje, hvor bestyrelsen foruden repræsentanter for menighedsrådene også får
repræsentanter med fra den lokale borgerforening, fra den lokale hal og fra Lokalrådet. Man er allerede i
gang med planlægning og formøder. Eftersom de to pastorater ligger på hver sin side af den vej, der går
midt igennem Sandved, ser man den fælles menighedspleje som en forening, der i høj grad kan være med
til at skabe fællesskab mellem sognene og borgerne på det sociale område. Der er også planerne om senere
at gå i gang med en besøgstjeneste.

Fra planlægningsmødet om den nye menighedspleje for Sandved og Omegn2

Fra Sandved udtaler Line Hansen i planlægningsgruppen for menighedsplejen følgende i oktober: ”Vi har
infomøde om vores nye forening for alle interesserede på mandag den 30. oktober kl. 19.30 i
Grønbrohallens Cafeteria. Her har vi inviteret en masse mennesker fra lokalområdet – også mange unge
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mennesker, da vores nye forenings første mål er at oprette en café for alle beboere – ”unge som gamle” - i
vores seks sogne: Hårslev, Ting Jellinge, Krummerup, Kvislemark, Fyrendal og Førslev.
Caféen bliver indrettet i den gamle købmandsgård lige ved siden af købmanden i Sandved. Ideerne er
allerede begyndt at sprudle frem. Lena Frimann, som er medlem af menighedsrådet for Fyrendal, Førslev
og Kvislemark, har været rundt til en stor skare af mennesker, og hun har alle steder oplevet utrolig stor
positivitet og engagement for ideen og foreningen.
Nogle af de unge mennesker, som Lena har talt med, har fortalt om caféen til deres skolekammerater, og
fantasien er stor for, hvordan de gerne vil benytte den mulighed, der således stilles til rådighed via
foreningen ”Sandved og Omegns Menighedspleje”. Lena har fortalt de unge, at cafeen ikke kun er for de
unge, men også ”de gamle” og at Lenas drøm er, at de unge og de gamle kan mødes ”over en snak eller et
spil Ludo” – Den bemærkning fik de unge til at kigge lidt på Lena, men efter lidt tid kunne de godt se, at det
da kunne være hyggeligt. Det er således ikke foreningens kommende bestyrelse, der skal komme med
ideerne – ideerne til brugen af cafeen skal komme fra brugerne – bestyrelsen skal skabe de bedst opnåelige
rammer. Der er stiftende generalforsamling for den nye menighedspleje den 23. november 2017 kl. 19 i
Hårslev Sognegård. Her vælges bestyrelsen.”
Sådan slutter Line Hansen sin fortælling, og vi ønsker den nye menighedspleje held og lykke med de
spændende planer. Uden tvivl er det i menighedsplejer på landet meget klogt at inddrage også andre
aktører end menighedsrådene i bestyrelserne.

En menighedspleje og en Kirkens Genbrug parat til at gå i gang i
Sydjylland
I landsognet Bevtoft, som ligger i Haderslev Kommune, har man et par år haft planer om at oprette en
menighedspleje som led i en mere aktiv
kirkelig-social profil for sognet.
Menighedsplejen er stiftet, og planen er at
knytte menighedsplejearbejdet sammen
med en Kirkens Genbrug i samarbejde med
Samvirkende Menighedsplejer. Man ønsker
at mere skabe liv i det lille sogn med denne
butik, således at butikken nu bliver et nyt
socialt samlingssted ved siden af kirken,
kroen og købmanden, som lige nu er de
samlingspunkter, der er. Derfor har man
sammen med Samvirkende Menighedsplejer
fået aftalerne på plads om et lejemål, der er
fundet til butikken, og alle de konkrete forberedelser til opstart af butikken er i gang. Der er i Bevtoft en
kreds af beboere, der sammen med sognepræsten er meget engagerede i opgaven med at få
menighedsplejen og genbrugsbutikken i gang.
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Sognepræst Peter Heini Glistrup udtaler følgende om planerne: ”Vi arbejder lige nu med at åbne en
genbrugsbutik, ”Kirkens Genbrug”, i Bevtoft sogn. Vi har fra starten fornemmet en stor interesse i sognet
for at få ”vores egen” genbrugsbutik, og mange har tilkendegivet, at de gerne vil være med som frivillige i
butikken.
Der har naturligvis været en usikkerhed på, om det kan lade sig gøre at drive en genbrugsbutik i så lille en
by som Bevtoft. Det håber og tror vi, at det er muligt, fordi der er så god opbakning om det lokale
fællesskab i sognet. Det er lykkedes os at få placeret butikken ud til Diagonalvej, som er meget trafikeret.
Vores håb er, at en del af de forbipasserende
forhåbentlig vil opdage og besøge butikken.
Grunden til, at vi har arbejdet på at åbne en
genbrugsbutik i Bevtoft er, at vi mener, at den
vil kunne give en masse godt til sognet:
1. En genbrugsbutik giver mulighed for at købe
billige ting og tøj. Det kan alle have glæde af,
men især i familier, hvor økonomien er stram,
fx fordi man lever af kontanthjælp.
2. En del af overskuddet vil gå til en lokal
menighedspleje, som kan hjælpe mennesker i
sognet i lighed med julehjælpen.
3. Der er en stor glæde i det at give ting til
genbrug i stedet for blot at smide ud. Når vi
genbruger, er vi med til at passe på naturen,
Guds skaberværk.
4. En genbrugsbutik er en åben dør, hvor der er
nogen at snakke med og kaffe på kanden. Det
vil vi gerne prioritere, at der skal være tid og
plads til.
Bevtoft Kirke

5. Det at blive en af de frivillige medarbejdere er meget givende. Man bliver en del af et fællesskab, og man
kan opleve den meningsfuldhed, der ligger i at gøre en indsats til gavn for andre.
Ideen til genbrugsbutikken er udsprunget af menighedsrådet for et par år siden. Vi synes, det giver god
mening, at kirken er med til at stå bag en genbrugsbutik, fordi den er en måde at praktisere den kristne
næstekærlighed og forvalteransvaret for skaberværket.
Vi glæder os sammen med sognepræsten i Bevtoft over, at planerne om butikken nu er realiseret, og ser
frem til et spændende samarbejde. Der er også interesse for at oprette kreative værksteder med redesign
af genbrugsmaterialer til nye varer og salg i butikken (en af Samvirkende Menighedsplejers nye områder) i
Bevtoft.
_____
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Man kan i de 3 fortællinger se nogle eksempler på, hvad man i landsogne kan gå i gang med at organisere af
diakonalt arbejde. Ønsker I at få gode råd til, hvordan I kommer i gang med diakonale aktiviteter, som der
er behov for hos jer, hører vi gerne fra jer i Samvirkende Menighedsplejer.
Kontakt os på tlf. 36 46 66 66 eller på smp@menighedsplejer.dk.
Herfra sendes I videre til en medarbejder, som kan give vejledning. Vi giver vejledning om, hvordan
menighedsråd kan arbejde med diakonien, hvordan en menighedspleje oprettes, om forskellige
arbejdsgrene og om oprettelse af en Kirkens Genbrug. Ved oprettelse af en genbrugsbutik påtager
Samvirkende Menighedsplejer sig det økonomiske ansvar samt bistår de frivillige i butiksdriften mod at få
en andel af overskuddet, som derudover alene går til det lokale menighedsplejearbejde.
Organisationen kan bestilles af menighedsråd til at komme ud til orienteringsmøder om diakoni på landet,
og det kan være for menighedsrådet, for flere menighedsråd sammen eller for en større kreds.

