ØnsKer i At indgå et
KirKePArtnersKAb?
kontakt Kampagneleder Tenna Jepsen på
telefon: 4040 2021 eller
mail: tenna.j@kirkenskorshaer.dk

Arbejdsområder i Kirkens Korshær
• Varmestuer • Nattjenester • Døgnvarmestue • Familiearbejde
• Gårdprojekter • Aktivitetstilbud • Arresthusarbejde • Samtaletjenester

Kirkens Korshær håber, at et
kirkepartnerskab kan være til gensidig inspiration, hvor nye initiativer
kan udvikles.
Både menigheden og Kirkens Korshærs arbejdssted har mulighed for
at præge det nye venskab. Den
sociale faglighed og de frivillige
ressourcer kan udveksles til gavn
for socialt udsatte og livet i menigheden

Kirkens Korshær er en folkekirkelig hjælpeorganisation. Kirkens Korshær hjælper socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark
- særligt mennesker med liv præget af ensomhed, hjemløshed,
psykisk sygdom og misbrug.
Vi har ca. 400 ansatte og 8000 frivillige medarbejdere over hele
landet.
Læs mere på www.kirkenskorshaer.dk

Vil i Være med
til at arbejde for samfundets udsatte og dermed
understrege, at folkekirken er en handlende kirke
i forhold til aktuelle, sociale problemer?

KirKePArtnersKAb
Kære menighedsråd

AnbefAling

I alle danske sogne lever udsatte mennesker
med tunge, sociale problemer og svære liv.
Mange søger hjælp og omsorg hos Kirkens
Korshær i den nærmeste større by. Men det
er en fælles opgave at værne om menneskelivet, og vi kan gøre mere, når vi lægger
kræfterne sammen.

Det er med glæde, at jeg anbefaler alle
pastorater at tegne et kirkepartnerskab
med Kirkens Korshær.

Kirkens Korshær, som er en 100 år gammel
folkekirkelig organisation, vil derfor gerne
styrke tilknytningen til sognene.
Vi ønsker tættere dialog og samarbejde
mellem folkekirkens menigheder og Kirkens
Korshærs lokale, sociale arbejde – til gavn for
udsatte mennesker.
Vi håber, at I på et menighedsrådsmøde vil
tage dette materiale med og derefter indgå
et kirkepartnerskab. Med en seriøs og særlig
tilknytning til et solidt, diakonalt arbejde
hjælper I både de udsatte og styrker menighedens sociale profil.
Et partnerskab med Kirkens Korshær kan
engagere menigheden dybere i sociale emner
til gavn for udsatte mennesker og menighedens liv og vækst.

det får
menigheden:

Kirkens sociale ansvar har til alle tider
været en af de bærende søjler i kirkens og
menighedernes liv. Ensomhed, misbrug,
psykisk sygdom udfordrer i den grad vores
samfund, hvor servicen til stadighed forringes. Der er nu som aldrig før brug for, at
vi i sognene involverer os i kampen imod
ensomhed, og den udstødelse der sker af
udsatte mennesker. Her er der brug for, at
menighederne arbejder sammen med de
diakonale organisationer, for at løfte denne
opgave.

æ Årlig landsdækkende konference om socialt arbejde i teori og
praksis – pastoratet kan gratis deltage med to personer i Kirkens
Korshærs og Diakonhøjskolens årlige konference i Aarhus om kirkeligt socialt arbejde i teori og praksis. Her vil sognene kunne hente
viden og hjælp på en udvidet og lettilgængelig måde, der kan
styrke sognediakonien.
æ Invitation til årlige besøgs- og inspirationsdage hos Kirkens Korshær
i København
æ Støtte, vejledning og praktisk hjælp fra korshærspræsten - i relation
til socialt udsatte borgere i sognet kan vi tilbyde sjælesorg,
fællesskaber for udsatte, omsorg, nærhed og varme.

Med venlig hilsen

æ Sognearrangementer – vi tilbyder et årligt foredrag af en
medarbejder fra Kirkens Korshær til et sognearrangement.

henrik stubkjær
Biskop, Viborg Stift

æ Et årligt besøg på det lokale arbejdssted – menigheden er velkommen til at komme og høre om det sociale arbejde.
æ Viden om diakoni og den sociale virkelig i Danmark Kirkens Korshærs sociale arbejde er en del af folkekirkens indsats
for de mest udsatte i lokalområdet og i storbyen. Vi bidrager gerne
med forskellige materialer til kommunikation om emnet i sognet
og holder jer løbende orienteret om nyheder og viden om socialt
udsattes vilkår.

Vi, som løber med rygtet om, at vi skal ”elske vores næste” har en særlig forpligtelse
over for samfundets svageste og fattigste. I
mere end 100 år har Kirkens Korshær sørget
for at nå de mennesker, som ingen andre
kunne nå og som faldt igennem samfundets
mere eller mindre fintmaskede sociale net.
Selv om Danmark er land et land, hvor
få har for meget og færre for lidt, er der
stadig brug for Kirkens Korshærs sociale og
medmenneskelige fokus, og Kirkens Korshær
har brug for folkekirkens og samfundets
økonomiske og moralske opbakning. Jeg
håber, at kirkerne vil række Kirkens Korshær
en hjælpende hånd og bakke op om det
arbejde, der udføres i Kirkens Korshær

æ 1/2 dags konfirmandundervisning med udgangspunkt i diakoni
og socialt ansvar samt besøg i Kirkens Korshær. Konfirmanderne
får indsigt i udsatte menneskers liv i Danmark og de kristne grundværdier som ligger til grund for Kirkens Korshærs sociale arbejde.
Konfirmanderne får mulighed for selv at deltage aktivt gennem
forskellige øvelser med refleksion over menneskesyn, medansvar
og etik.

æ Partnerskabslogo til jeres hjemmeside

det giver
menigheden:

æ 10.000 kr. om året til honorering af aftalens indhold

Med venlig hilsen
Peter skov-Jakobsen
Biskop, Københavns Stift

den konkrete kirkepartnerskabsaftale kan variere
lidt afhængig af ressourcer og muligheder i det
lokale korshærsarbejde.

