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Navn: Nye veje i Folkekirkens ældrearbejde 

Emne: Læring, netværk og hjælpetjeneste med basis i livsanskuelse og etik  

Målgruppe: Ældre, engageret i omsorg for udsatte grupper 

Tid, sted og aktør: Udført 2010-2011. Idéerne er afstemt med sogneønsker i bl.a. Kolding og 
Ringkøbing Provsti og Samvirkende Menighedsplejer 

Opnået støtte: 50.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2010 

Projektets formål: I sognene at etablere netværk af ældre, der både tilgodeser deltagernes 
eksistentielle og kirkelige læring og inddrager dem i fælles, engagerende opgaver. Opgaverne 
består i at omsætte livsanskuelse til konkrete handleprogrammer og skabe en konkret 
sammenhæng mellem tro og praksis.  

Fremgangsmåde og ressourcer: Studiekreds om vigtige livsanskuelsesemner forenet med 
introduktion til forskellige former for hjælpetjeneste. Frivilligt arbejde og introduktion dertil er 
støttet af sognenes øremærkede midler til diakoni.  
Et større antal sogne, evt. et provsti, går sammen om at udvikle nye veje i Folkekirkens sociale 
relation til den ældre generation: Ældre på vej ind i den tredje alder tilbydes deltagelse i et 
netværk, bestående i undervisning i emner vedr. livsanskuelse, kristen identitet og etik, med 
særlig relation til temaer af interesse for den ældre generation. Undervisningen ledsages af praktik 
i form af de ældres igangsætning af omsorgsopgaver for udsatte grupper i lokalområdet. 
Samvirkende Menighedsplejer skal tilbyde inspiration, rådgivning og eventuelt koordination af 
aktiviteten, i samarbejde med lokale tovholdere. 

Erfaringer og resultat: Idéen er blevet udviklet og markedsført, som det var målet med tilskuddet. 
Ideen er blevet taget vel imod og har været befordrende for at engagere sogne i at opprioritere 
menighedsdiakoni for udsatte grupper. Konkret forestår der efter projektets afslutning nu at 
virkeliggøre idéen i et nyt projekt fælles for Samvirkende Menighedsplejer og en række sogne i 
Kolding Provsti. Her skal ældre motiveres til at gå ind i ny fælles besøgstjeneste for disse sogne. Vi 
håber, at denne realisering af idéerne kan bane vej for, at flere sogne ønsker at gennemføre idéen. 

Læs om projektet her: Se introduktionsfolder om projektet ved at klikke her 

Og læs mere på Samvirkende Menighedsplejers hjemmeside www.menighedsplejer.dk eller 
kontakt Kirsten R. Laursen, tlf. 36 13 06 21, e-mail kl@menighedsplejer.dk  

Øvrige oplysninger: En barriere for projektets udvikling har været, at et samarbejde med en 
kursusorganisation om gennemførelse af læringsdelen som et AVU-kursus måtte ophøre, fordi 
tilskuddet til disse kurser bortfaldt pr. 1. januar 2011. Dette betød, at Samvirkende 
Menighedsplejer måtte revidere konceptet og finde en anden model for fremtidig finansiering af 
tiltaget for at gøre det lettere for sognene at finde økonomi til at gå i gang. Det har utvivlsomt 
forsinket projektet, at der så langt inde i processen måtte indtænkes nye metoder og nye former 
for finansiering.  

http://www.menighedsplejer.dk/uploads/media/Kursusfolder_2011_01.pdf
http://www.menighedsplejer.dk/
mailto:kl@menighedsplejer.dk

