
Temakursus 2: 
Menneskelivet i magt og afmagt 
-  om mødet med afmagt i medmenneskelige relationer 

Kurset afholdes 2 gan-
ge:  
Kursus 27-05-2019: 

Tid 
Mandag den 27. maj 
2019 

Sted: 
Sognelokalerne i Sil-
keborg Kirke, Torvet 
10E, 8600 Silkeborg 

Kursus 18-09-2019 

Tid: 
Onsdag den 18. sep-
tember 2019 

Sted:  
Sct. Jørgensbjerg Kir-
ke, Kirkegade 26A, 
4000 Roskilde 

Tilmelding:  
På tlf. 36 46 66 66  
eller på e-mail til 
smp@menighedsplejer
.dk 

Tilmeldingsfrist:  
To uger før kurset. 
Ved fristens udløb er 
tilmeldingen bindende, 
men den tilmeldte kan 
overlade sin plads til 
en anden 

Deltagerantal:  
Max. 40 

Pris:  
400 kr. inkl. frokost 

Betaling:  
Ved tilmelding på 
konto 8075 2018699 
anfør deltagernavn og 
kursusdato ved beta-
ling  

Som menneske lever vi med en række 
livsvilkår, hvoraf afmagten er et af dem. 
Vi taler sjældent med hinanden om det-
te, men på denne kursusdag bliver det 
vores omdrejningspunkt hele dagen. Vi 
skal sætte fokus på at være i afmagten 
med den anden, hvordan vi finder mo-
det til at gå ind i det, blive der og bare 
være til stede.  

Vi kommer også omkring hvilke for-
svarsmekanismer, der udspringer af af-
magt, og hvordan vi kan reagere i for-
hold til disse.  

Endelig vil vi se på, hvordan vore må-
der at danne relationer på, kan spille ind 
i vores evne til at håndtere afmagt.  

Vi stiller skarpt på pårørende (til de-
mente), som er særlig udfordret i for-
hold til netop afmagt.  
 
Det kristne syn på afmagt bliver inddra-
get og vi ser på de muligheder, der lig-
ger gemt her.  

Målet med kurset er at give dig mod til 
selv at navigere i afmagtens landskab. 
Her kan nye veje måske vise sig farbare, 
dér, hvor vi tør være sammen i det svæ-
re frem for at ville reparere, fikse og 
afhjælpe problemet.  

Hvem kan deltage? 
Alle med interesse i det frivillige sociale 
arbejde i menigheden. Frivillige og an-
satte, der kommer i kontakt med menne-
sker i svære livssituationer. 
 
Hvad kan du lære? 
At genkende afmagten bag forsvarsme-
kanismernes masker.  
At finde modet i dig selv til at være ved 
såvel din egen som den andens afmagt.  
Deltagernes egne erfaringer vil blive 
inddraget og der er mulighed for reflek-
sion undervejs. 
 

 

Vi vil belyse følgende emner:  
• Afmagt som fænomen 
• Reaktionsmønstre og forsvarsmeka-
nismer, i forhold til afmagt 

• Identificere særligt udsatte grupper, 
der er i risiko for at møde afmagt 

• Vurdering af behov for professionel 
hjælp samt henvisningsmuligheder 

• Egenomsorg 
• Troen som ressource i afmagt 
 

Program for kurset: 
Kl. 9.00: Ankomst, kaffe og brød 
Kl. 9.30: Velkomst og morgenandagt 
Kl. 10.00: Oplæg 
Kl. 12.30: Frokost 
Kl. 13.30: Oplæg 
Kl. 15.30 – Afslutning 

Undervisere:  
Eva Christoffersen og Nina Baun, kon-
sulenter i Samvirkende Menighedsplejer 

mailto:smp@menighedsplejer


  

 

SAMVIRKENDE 
MENIGHEDSPLEJER 

- et folkekirkeligt socialt fællesskab    
Valby Tingsted 7, 2500 Valby, tlf. 36 46 66 66, www.menighedsplejer.dk 

Samvirkende Menighedsplejer er en samarbejdsorganisation for Folkekirken og en paraplyorganisation det frivilli-
ge menighedspleje arbejde, der foregår i tilknytninger til folkekirken. 25% af de danske sogne er medlemmer.  
Organisationen startede i 1902, hvor en række københavnske sogne gik sammen og dannede De Samvirkende Me-
nighedsplejer for at give ældre, fattige og syge mennesker bedre levevilkår. De tog initiativ til skovture for fattige 
gamle mennesker fra den indre by og oprettede i 1908 børneplejestationer med gratis lægetilsyn af spædbørn og råd-
givning af mødre. I 1990 blev organisationen landsdækkende med fokus på den diakonale indsats i Folkekirken med 
udgangspunkt i besøgstjenester, familiearbejde og Folkekirkens Feriehjælp. Menighedsplejearbejde er flere gange 
nævnt i den kirkelige lovgivning og i 1992 genindførte den daværende Kirkeminister Tove Fergo begreber som dia-
koni og menighedspleje i loven.  
Hvorfor er det godt at have en menighedspleje? 
Menighedspleje er det sociale frivillige arbejde, der udføres lokalt i sognene. Menighedsplejen giver mulighed for, at 
kirken kan forankre frivillige kræfter i kirkens sociale arbejde uden nødvendigvis at trække på den samme person-
kreds, der har ansvar for menighedsrådets opgaver. Menighedsplejen kan organisere de frivillige kræfter fra flere 
forskellige sociale aktører i lokalsamfundet og på den måde nå ud til flere. Vi har eksempler på menighedsplejer, der 
har medlemmer fra den lokale friskole, erhvervsrådet og sportsklubber som sammen bidrager til det kirkelige sociale 
arbejde.  
”I menighedsplejen har vi, som ildsjæle fra forskellige foreninger fundet ud af at samarbejde om vores fælles sociale 
udfordringer i lokal samfundet, og det giver rigtig god mening” et medlem af menighedsplejen.  
Udover at engagere aktive frivillige til kirken er menighedsplejen også en organisation, som kirkerne kan samle ind 
til. Det er lovligt at lave kollekt til menighedsplejen, eller arrangere indsamlinger til fordel for menighedsplejen. Per-
soner, der donerer penge til menighedsplejen kan få skattefradrag af gaven, når menighedsplejen er medlem af Sam-
virkende Menighedsplejer og de penge som menighedsplejen indsamler kan uddeles til værdigt trængende. Menig-
hedsrådene har også mulighed for at støtte menighedsplejens arbejde efter gældende lovgivning.  
”I vores kirke oplever vi, at der er rigtig mange familier, der har udfordringer med at få pengene til at slå til i julen. 
Derfor er det dejligt, at vi i menighedsplejen har mulighed for at give julehjælp, så alle i sognet kan få en god jul” et 
medlem af menighedsplejen. 
 
Som paraplyorganisation har Samvirkende Menighedsplejer fokus på at understøtte den diakonale indsats, der udfø-
res af de frivillige i de lokale menighedsplejer. Vores formål er at inspirere og støtte udviklingen af netværksarbejde 

og omsorg for særligt udsatte mennesker i alle aldre. 
Konkret sker det ved, at vi løbende udfører projekter i 
samarbejde med de lokale sogne. Vi tilbyder inspirati-
onskurser og workshops samt konsulentstøtte til sogne i 
fb. m. etablering af diakonale aktiviteter som:  
• Oprette besøgs– og aflastningstjenester 
• Etablere sognets ”dagligstue”, væresteder, sognecafeer 
• Afholde ferieophold for fattige familier 
• Etablere sorg– og pårørendegrupper 
• Skabe tværkulturelle møder 
• Genbrugsbutikker der understøtter det lokale og det 
landsdækkende arbejde 
Samvirkende Menighedsplejers økonomi bygger blandt 
andet på indsamlede midler, tilskud fra offentlige fonde 
og puljer, fondsmidler samt arv og gaver. En væsentlig 
indtægtskilde er vore genbrugsbutikker ”Kirkens Gen-
brug”.   
  

www.menighedsplejer.dk

