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Navn:  
Værestedet Parasollen, KFUM’s Sociale Arbejde, Søndergade 10, 7600 Struer 
 
 

Emne:  
Diakoni i Struer Provsti.  
Netværksskabende kontakter i Struer Provsti mellem frivillige og socialt udsatte som en del af provstiets 
diakonale arbejde.  
 
 

Målgruppe:  
Parasollens brugere og andre personer som er udsatte i nærområdet. 
Frivillige i provstiet. Projektet skal rekruttere frivillige som vil støtte og hjælpe målgruppen ind i 
fællesskaber eller aktiviteter som brugerne måtte ønske. Målet er netværksskabende kontakter. 

 

Tid, sted og aktør:  
Der er tale om et årigt projekt med opstart 1. marts 2014. Vi fik tilsagn om bevilling fra Den folkekirkelige 
Udviklingsfond februar 2014. Projektet har Værestedet Parasollen som sit udgangspunkt og finder sted i 
Struer provsti. Lederen af Parasollen har projektledelsen og samarbejder med medlemmer fra styregruppen 
og andre i provstiet om projektet.  
Projektet er nu forankret i Værestedet Parasollen og indgår som en del af Værestedet Parasollens 
aktiviteter/hverdag. 
 
 

Opnået støtte:  
Støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond på kr. 200.000. 
Værestedet Parasollen har medfinansieret projektet med kr. 30.826. 
 
 

Projektets formål:  
Formålet har været at skabe kontakt mellem socialt udsatte som allerede er eller bliver tilknyttet 
Værestedet Parasollen og frivillige i Struer provsti som vil støtte brugerne i regi af Parasollen.  
Projektet er på den måde en del af provstiets diakonale arbejde.  
Vores ønsker er at finde frivillige som vil være med til at støtte op om aktiviteter for udsatte borgere.   
For at opnå dette har vi specifikt henvendt os til Struer provsti og menighederne i provstiet, for på denne 
måde at etablere netværksskabende kontakter. 
 
 

Projektets indhold:  
Projektets fokus har været praksisorienteret.  
Vi har haft et ønske om at skabe fælleskaber og netværk på tværs. Vi har haft et ønske om at gøre 
dørtrinnet lavere mellem på den ene side vores målgruppe og på den anden side fællesskabet omkring 
kirken og menighedslivet.  
Vores ønske er, at Værestedet Parasollen og ikke mindst dens målgruppe ikke bliver en ø i lokalområdet, 
men inddrages i lokalområdet via provstiets diakonale arbejde.  
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Vi synes, vi er kommet godt i gang og har fået øje for, at det ikke handler om at opfinde noget nyt, men at 
være opmærksom på det som allerede foregår og inddrage hinanden i de aktiviteter der udgår fra hvert 
vort sted, det vil sige fra henholdsvis Parasollen og fra sognene i Struer provsti. 
 
Der foregår rigtig meget i regi af de forskellige sogne. Det har vi taget udgangspunkt i og spurgt vores 
brugere om de ønsker at deltage i forskellige sogneaftner, koncerter og gudstjenester. På den måde bliver 
vi som værested mere synlig i lokalsamfundet. 
 
Hvad har vi konkret gjort:  

Vi begyndte med at tage kontakt til provst, præster og menighedsråd i Struer provsti.  
Vi har været på besøg hos 7 af de 10 menighedsråd i Struer provsti og har aftaler i hus om de sidste 3 
menighedsråd.  
Vi har fortalt om Værestedet Parasollen, om projektet og drøftet opstart af mulige samarbejdsflader.  
 

Vi har planlagt, at vi her i maj måned vil samle personer fra alle menighedsråd på Parasollen og drøfte nye 
tiltag. 

 

Desuden har vi i projektperioden etableret følgende aktiviteter: 

 Flere konfirmandhold har som en del af konfirmationsforberedelsen været på besøg på Parasollen 
og fået fortalt om stedet. 

 Struer kirke arrangerer en fredag i hver måned fællesspisning, her er nogle af vores brugere 
begyndt at deltage. 

 Vi har holdt flere grillaftner i vores gårdhave i sommerens løb, hvor vi har inviteret personer fra 
forskellige sogne til at komme og deltage. 

 Vi har deltaget i onsdagsgudstjenester i Struer Kirke. 

 Det har siden oktober 2014 været muligt at holde Parasollen åbent hver torsdag aften, da vi har 
fået 6 nye frivillige fra forskellige sogne.  Her foregår der forskellige aktiviteter og fællesspisning.   
Vi kalder disse aftner for diakoniaftner.  

 En ny frivillig er blevet tovholder på gåture hver onsdag sammen med nogle af brugerne. 

 Vi har besøgt trivselscaféen på Thyholm som er et mødested for sårbare mennesker og vi arbejder 
på at få et tættere samarbejde med Trivselscaféen på Thyholm og de frivillige som er der. 

 Vi har sammen med nogle af vores brugere deltaget i foredrag på Thyholm kirkecenter, hvor bl.a. 
Troels Kløvedal fortalte. Her deltog også brugere fra Trivselscaféen på Thyholm. 

 Vi har deltaget i sogneaftner og koncerter i forbindelse med Gimsing kirke og Gimsingklubben. 

 Vi har deltaget i Alle Helgens gudstjeneste i Struer kirke og efterfølgende har vi spist sammen. 

 Y’s MEN har givet julefrokost i december 2014 til vores brugere på Parasollen. 

 Vi har deltaget i Diakoniens Dag søndag d. 1. februar sammen med nogle af vores brugere. 

 Vi har sammen med en af præsterne ved Struer Kirke planlagt en gudstjeneste i Struer kirke d. 8. 
februar og efterfølgende har vi indbudt hele menigheden til at deltage i en frokost på Parasollen.  
Der er annonceret med programmet i kirkebladet. 

 Vi vil i samarbejde med præsterne ved Struer kirke planlægge en aktivitet i forbindelse med påsken 
2015. Det kunne være med fællesspisning på Parasollen efter en af Påskens gudstjenester. 
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Erfaringer og resultat:  
Der er rigtig mange sogne der gerne vil gøre et stykke diakonalt arbejde.  Vi har kun mødt velvilje. 
Vores erfaring er, at der er frivillige som gerne vil yde en indsats. Projektets formål har været at skabe 
netværksskabende kontakter, og det finder vi, at vi er godt på vej til.  
 
Metoden har været at skabe kendskab til hinanden. Hvad foregår der af aktiviteter i regi af Værestedet 
Parasollen og hvad foregår der i regi af de forskellige sogne.  Vi er blevet mere synlige i provstiet og har fået 
noget at bygge videre på.  
 
På den måde mener vi, at projektet er blevet forankret i Værestedet Parasollen og i provstiet diakonale 
arbejde og der er meget at udvikle videre på. 
 

Provsten i Struer provsti udtaler:  
”Det er min oplevelse som provst, at projektet om diakoni i Struer provsti, støttet af Den folkekirkelige 
Udviklingsfond, har medvirket til, at der er sket en øget integrering af organisationsdiakonien og 
sognediakonien her i provstiet. Projektet har været en katalysator for, at Parasollens brugere i højere grad 
har deltaget i diverse sognearrangementer, og at de enkelte sogne i højere grad har medtænkt Parasollens 
brugere i deres tilbud. Særligt det øgede samarbejde omkring gudstjenester og kirkefrokost med Struer kirke 
er for mig at se en meget opmuntrende frugt af projektet.” 
 
En bruger udtaler: 
 ”Det har været godt med de forskellige arrangementer på Parasollen. Jeg har deltaget i diakoniaftener og 
foredrag som sognets kirker har holdt. På Parasollen er der næstekærlighed og sammenhold.” 
 

En frivillig udtaler:  
”Jeg er lige gået på efterløn, og har tid og lyst til at gøre en forskel for de socialt udsatte. 
Jeg har påtaget mig opgaven at gå tur med brugerne hver onsdag. Det at blive frivillig på Parasollen har 
ændret mit syn på socialt udsatte til det positive. Jeg deltager i de forskellige arrangementer med brugerne 
og det giver noget andet at snakke om i hverdagen. På Parasollen er der fællesskabs følelse.” 

 

Læs om projektet her:  
KFUM’s Sociale Arbejde er en frivillig organisation, som blev grundlagt i 1918 og hvis formål er på den 
danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for 
mennesker i udsatte livssituationer. 
 
På KFUM’s Sociale Arbejdes hjemmeside kan man læse mere om KFUM’s Sociale Arbejde og projektet. 
www.kfumsoc.dk/diakoni-struer 

 

Øvrige oplysninger:  
Såfremt man ønsker yderligere oplysninger er det muligt at rette henvendelse til lederen af Værestedet 
Parasollen, Carsten Rasmussen, telefon 96840230 eller mail cbr@kfumsoc.dk  

http://www.kfumsoc.dk/diakoni-struer
mailto:cbr@kfumsoc.dk

