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Navn:  
Værestedet Perlen, KFUM’s Sociale Arbejde, Nørregade 20, 7900 Nykøbing Mors. 

 

 

Emne:  
Perlen – Diakoni og Morsø provsti. 

Selvhjælpsgrupper og netværksskabende kontakter i Morsø provsti som en del af provstiets diakonale 

arbejde i samarbejde med Perlen. 

 

 

Målgruppe:  
Projektet skal rekruttere frivillige i provstiet som vil støtte og hjælpe målgruppen ind i fællesskaber. 

Projektets overordnede mål er at få mere fokus på Morsø provstis diakonale arbejde.  Målet er at skabe 

kontakt til personer ude i sognene, som vil være frivillige og påbegynde forskellige former for fællesskaber 

sammen med den målgruppe som Perlen har.  At frivillige i sognene, sammen med personer i udsatte 

livssituationer, bliver fælles om forskellige aktiviteter. 

 

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 d. 24. februar 2014. Projektet har 

Værestedet Perlen som sit udgangspunkt og finder sted i Morsø provsti. Værestedet Perlen har samarbejdet 

med provstiet om projektet og især med diakonipræsten i Morsø provsti. Den daglige tovholder af Perlen har 

projektledelsen og samarbejder med medlemmer fra styregruppen og andre i provstiet om projektet. 

 

 

Opnået støtte:  
Vi har søgt om støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond på kr. 120.000 og der er anvendt kr. 119.999 til 

projektet. 

 

 

 

Projektets formål:  
Formålet har været at skabe kontakt mellem socialt udsatte og frivillige i Morsø provsti.  

Det sociale og det diakonale skal mødes i etablering af netværksskabende aktiviteter med Værestedet Perlen 

og sognene i Morsø provsti som udgangspunkt. Organisationsdiakoni og sognediakoni skal løfte sammen. 

 

 

Projektets indhold:  
Projektets fokus har været praksisorienteret.  

Vi har et ønske om at skabe fælleskaber og netværk på tværs. Vi ønsker at gøre dørtrinnet lavere mellem på 

den ene side vores målgruppe og på den anden side menigheder/sogne i Morsø provsti. Vi ønsker at projektet 

skal medvirke til at vi får mere fokus på hinandens arbejde og de mulige samarbejdsflader vi endnu ikke har 

afdækket, men ved er der og som vi alle kan drage nytte af. 
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Vi har konkret handlet således: 
Vi har taget kontakt til provst, diakonipræst, præster og menighedsråd i Morsø provsti.  

Vi har været på besøg hos nogle af pastoraterne i Morsø provsti og fortalt om Perlen og drøftede opstart af 

mulige samarbejdsflader i mellem det enkelte sogn og vores målgruppe. Følgende steder har vi talt med 

og/eller besøgt:  

Sejerslev – Ejerslev – Jørsby pastorat, Flade – Bjergby – Sundby – Skallerup pastorsat, Galtrup – Øster Jølby 

– Erslev – Solbjerg pastorat, Tødsø – Alsted – Sdr. Dråby pastorat, Frøslev – Mollerup – Outrup – Dragstrup 

pastorat, Nykøbing Mors pastorat, Lødderup – Elsø – Ljørslev – Ørding pastorat, Redsted – Hvidbjerg – 

Agerø – Karby – Tæbring – Rakkeby pastorat, Vejerslev – Øster Assels – Vester Assels – Blidstup pastorat. 

 

Desuden er der i projektperioden etableret følgende aktiviteter: 

 Vi har holdt et informationsmøde om projektet i Nykøbing Mors Kirkecenter, her deltog 20 personer 

 Der er kommet 3 nye frivillige til Perlen direkte som følge af samarbejdet. Derudover yderligere 3 

nye frivillige i perioden, på grund af presseomtale om Perlen – bl.a. med udgangspunkt i projektet. 

 Nykøbing Mors kirke har afholdt en Perlegudstjeneste i Nykøbing Mors Kirke, her deltog flere af de 

frivillige og brugerne fra Perlen. Efterfølgende inviterede Perlen menigheden til frokost på Perlen. 

Det har medført, at vi af den vej har fået 2 nye frivillige på Perlen.  

 1 dag om ugen hjælper en medarbejder fra Kirkecentret til på Perlen, det har betydet, at vi nu kan 

holde åbent om fredagen. Det har endvidere betydet en større interesse for kirken hos Perlens 

brugere. 

 

 Flere forskellige konfirmandhold har været på besøg i Perlen og fået fortalt om stedet. På disse besøg 

har en tidligere misbruger fortalt konfirmanderne om tiden som misbruger. Ligeledes har der været 

foredrag om samme emne i et par af kirkerne. 

 

 Flere præster er begyndt at henvise til Perlen ved hjemmebesøg. 

 

 6 kirker har doneret høstofferet til Perlen 

 

 Flere præster er begyndt at kigge indenfor til et besøg på Perlen. 

 

 Værestedet Perlen er blevet omtalt i flere kirkeblade, det har skabt mere synlighed i provstiet. 

 

 Perlens brugere og frivillige har besøgt Karby og Tødsø Kirker, hvor der har været arrangeret 

information og fællessang. 

 

 Vi har deltaget i sangaftner i Kirkecentret, Nykøbing Mors Kirke.  

 

 Vi har samarbejdet med Nykøbing Mors Kirkecenter om Juleaften. Perlens brugere har fået tilbud 

om at kunne deltage i Kirkecentres juleaften-arrangement.  
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Erfaringer og resultat:  
Vores erfaring er, at der er rigtig mange sogne der gerne vil gøre et stykke diakonalt arbejde. Vores erfaring 

er, at der er frivillige som gerne vil yde en indsats. Projektets formål er at skabe netværksskabende kontakter. 

Vi har skabt kontakter, men har også erfaret at opgaven ikke er ligetil.  

 
Vi tror på, at vi har fået påbegyndt et godt samarbejde med forskellige menigheder i Morsø provsti. 

Værestedet Perlen er blevet mere synlige i provstiet og vi har fået noget at bygge videre på. 

Metoden har været at skabe kendskab til hinanden:  “ Hvad foregår der af aktiviteter i regi af Værestedet 

Perlen og hvad foregår der af aktiviteter i regi af de forskellige sogne.” Hvordan kan vi gøre bedre brug af 

hinandens aktiviteter.  

 

Resultatet er at Perlen er blevet mere synlig i provstiet og har fået noget at bygge videre på. Vi har fået 

kendskab og opmærksomhed på hvad der foregår i provstiet som vores målgruppe kunne drage nytte af. 

Projektet er blevet forankret i Værestedet Perlen og i Morsø provstis diakonale arbejde og der er skabt 

netværk og base for forsat udvikling. Projektet har skabt en god begyndelse til et videre samarbejde. 

Vi vil således arbejde på en fælles aktivitet i anledningen af påsken 2015 og forventer at andre tiltag vil støde 

til hen af vejen. Det må handle om at have øje for hinanden og tænke hinanden ind i aktiviteter og andre 

former for samarbejde. 

 

Provsten udtaler: 

Samarbejdet mellem Perlen og sognene i Morsø provsti er blevet markant forbedret det sidste år. 

Værestedet er blevet mere synligt, og både præster og menigheder har fået et øget kendskab til 

Perlen og det store arbejde, der udføres her. Det har bl.a. betydet, at flere præster enten har besøgt 

Perlen eller haft besøg herfra til konfirmandundervisning (i Nykøbing sogn flere gange, og det har 

virkelig betydet noget for de unge), samt menighedsmedlemmer har besøgt Perlen og enkelte fået 

mod på at arbejde som frivillige i værestedet. 

For provstiet at se, er der ingen tvivl om, at der er større kendskab til – og større samarbejde om – 

værestedet Perlen. Det har været et klart plus i provstiets øgede fokus på diakoni.  

 

 

Diakonipræsten udtaler:  

Projektet har til fulde vist, hvor vigtigt det er på provstiplan at samarbejde om det kirkelige 

diakonale arbejde.  

Det er min klare oplevelse, at projektet har gjort værestedet ´Perlen´ og det diakonale arbejde, som 

udgår herfra, mere synlig i provstiet og skærpet bevidstheden om vigtigheden af diakonalt arbejde 

på provstiplan. Samtidig har projektet sat fokus på det diakonale arbejde, som allerede gøres rundt 

om i sognene i provstiet. 

Projektet har lagt kimen til et fremtidigt samarbejde mellem værestedet ´Perlen` og sognene i 

Morsø provsti, hvor man utvivlsomt vil kunne supplere og inspirere hinanden i det diakonale 

arbejde. 
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En bruger udtaler 

Det har været en dejlig oplevelse at deltage i Perlegudstjenesten i Nykøbing Mors kirke. Ikke mindst det 

store fremmøde til frokosten bagefter, gjorde mig lidt stolt over at kunne kalde Perlen mit sted. Kontakten til 

kirken har gjort, at jeg også deltog i Sangaften i Kirkecenteret. Jeg plejer ellers aldrig at forlade fjernsynet 

om aftenen. Men en af Perlens frivillige fik mig overtalt og det var skønt at følges med alle de andre. En helt 

igennem dejlig aften har det været. Jeg deltager gerne i lignende arrangementer. Det har givet mig et nyt 

fællesskab. 

 

 

En frivillig udtaler 

Gennem kirken blev jeg opmærksom på Perlen. Jeg vidste selvfølgelig godt, at der var noget, der hed Perlen, 

men ikke helt hvad det egentlig var. Da Perlen så inviterede til Åbent Hus og frokost efter Gudstjeneste i 

Nykøbing Mors Kirke gik jeg med derhen. Det var så spændende at se stedet og ikke mindst at tale med de 

frivillige og brugerne. Derfor meldte jeg mig som frivillig fast 2 dage om ugen, da jeg gik på efterløn. Det 

har jeg ikke fortrudt. Det giver så meget, at kunne være med til at give andre større indhold i tilværelsen. I 

starten tænkte jeg: ”Her er jo ikke noget at lave for en frivillig”. Jeg tænkte på rengøring, vask og så videre. 

Nu deltager jeg i madlavning – det er jeg glad for. Og så drikker jeg kaffe og snakker med brugerne. Nu er 

jeg klar over, at det er et meget vigtigt aspekt på stedet. Jeg elsker også at deltage i fællessang. Og det er 

skønt at se, at flere af Perlens brugere gerne vil med til sang i Kirkecenteret og andre af øens kirker. 

 

 

Læs om projektet her:  
På KFUM’s Sociale Arbejdes hjemmeside kan man læse mere om projektet, se venligst her: 

www.kfumsoc.dk/diakoni-mors  

 

 

Øvrige oplysninger:  

Såfremt man ønsker yderligere oplysninger er det muligt at rette henvendelse til den daglige tovholder på 

Perlen, Svend Erik Jørgensen, 70 20 12 17, mail: perlen@kfumsoc.dk 

 

http://www.kfumsoc.dk/diakoni-mors
mailto:perlen@kfumsoc.dk

