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Fællesskaber for hele familien

				Kirken er

		fællesskaber for
hele familien
		 – alle ugens dage

Kirken er til for alle – men den er mere end det. Den er alles.
Den er lige så meget din, som den er præstens og menighedsrådets,
og den rummer andet og mere end søndagsgudstjenester, bryllupper
og begravelser.

Niels Arne Christensen
Provst

VIDSTE DU:

… at Holstebro Provsti
dækker 22 sogne med
egne hjemmesider, der
fortæller om gudstjenester
og andre aktiviteter.
Du finder en oversigt
med links på
holstebroprovsti.dk

Kunst, etik og filosofiske udfordringer i salonen for voksne over 30,
babysalmesang, dagture på alt fra museer til bryggerier, skilsmissesamtaler for børn – eller korsang med positive bivirkninger på læseevnen. Det er bare nogle af de mange tilbud, du finder i kirkerne i
Holstebro Provsti, og som du kan læse nærmere om i magasinet her.
Nogle af tilbuddene er en del af det kirkearbejde, vi kalder diakoni;
et græsk ord for tjenester. Det handler om at drage omsorg for og
hjælpe andre mennesker. Det kan være mennesker med særlige
udfordringer, men også helt almindelige travle familier i helt almindelige travle og moderne liv – der har brug for et rum med plads
til såvel ro og fordybelse som masser af aktivitet, netværk og fællesskabsfølelse.
Vi håber, du bliver nysgerrig efter at vide mere om vores mange
tilbud, som du kan finde yderligere information om på vores websites og facebook-side. Du er naturligvis også altid velkommen til at
kontakte os direkte – vi er her nemlig for dig.
God læselyst!
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VIDSTE DU:

Rum til unge

helte og heltinder

… at man kan bygge
templer og paladser i
skumfiduser og vafler?
Det er bare en af de
kreative ting, vi har lavet i
helte- og heltindeklubben.

Der er masser af plads til hverdagens helte i
Mejdal Kirkes helte- og heltindeklub, hvor det først
og fremmest handler om at være sig selv.

”Navnet helte- og heltindeklub kommer af, at vores første
forløb tog udgangspunkt i Det Gamle Testamente, hvor der
er masser af gode og spændende heltehistorier, som også er
for drenge. Så vi ikke bare sidder og laver perleplader”, siger
den oprindeligt læreruddannede initiativtager Henriette
Ørsø Kvisgaard med et smil og fortsætter:
”Samtidig talte vi undervejs i forløbet meget om hverdagens
helte. Om at man ikke behøver at gøre noget kæmpestort
for at være en helt, men faktisk bare behøver at give et smil
eller samle en taske op for at være en hverdagshelt.”
Klubben er et tilbud til børn efter tiden som minikonfirmander og besøges altså især af 4. og 5. klasses elever. Ideen
er at give børnene mulighed for at være kreative og finde ro
i det at høre en god fortælling fra Bibelen – og ikke mindst
at skabe et rum, hvor de får lov at være, den de nu er.
”Kirken er efterhånden et af de få steder, hvor det er helt i
orden at linde lidt på gaspedalen. Her skal du ikke yde noget specielt. I kristendommen bliver du elsket betingelsesløst for den du er, hvilket jo også er et af troens og kirkens
vigtigste budskaber. Børnene i helte- og heltindeklubben
får tid, rum og mærker, at de alle har noget at bidrage
med”, siger Henriette Ørsø Kvisgaard, der i dag er kirkeog kulturmedarbejder.
For hende er initiativet også et konkret eksempel på, at
kirken findes alle dage i ugen – og ikke bare om søndagen.
Folk skal altid komme til en åben dør og føle sig velkomne.
”Man skal ikke have en fiks og færdig facitliste, her er plads
til forskellige anskuelser omkring det at være kirke. Vi har
lidt i sjov brugt mottoet ”Kirke, det er noget, vi gør sammen”, og det rummer en stor sandhed. Vi vil rigtigt gerne

bevare kontakten til minikonfirmandernes og sognets familier i øvrigt og vise, hvem vi er, så tærsklen til kirken ikke
er så høj. Og måske også give nogle lyst til at være frivillige
til arrangementer og dermed give familierne medejerskab i
deres lokale kirke.”
Hun håber, at kirken med sine forskellige tilbud gør det
så godt, at de børn og unge, man i dag har med at gøre,
holder fast – eller kommer tilbage. Håbet ser ud til at være
begrundet. For ved det årlige luciaoptog, hvor alle kan være
med, oplever man, at børnene har lyst til igen og igen at
være med. Som et af børnenes mødre udtrykte det:
”Det er ligesom at være hjemme.”
”Det er lige den reaktion, vi gerne vil have. Og foruden
mere traditionelle arrangementer som Luciaoptog og påskegudstjeneste, lavede vi faktisk også en julekalender, som var
tilgængelig på kirkens Facebook og hjemmeside sidste år,
hvor vi forkyndte det glædelige budskab til byens familier.”
Helte- og heltindeklubben har fungeret i et års tid i Mejdal.
Lige nu taler de om, hvad faste er, og her ser man på både
de kulturelle og kirkelige aspekter.
”Helt grundlæggende handler det også om, hvad vi kan
bruge Bibelen og kirken til i dag. Og om at skabe bevidsthed om, at vores kultur og historie i høj grad er funderet på
Bibelen og de kristne værdier. Samfundet har udviklet sig,
men menneskets følelser er grundlæggende de samme, og
her giver Bibelen sit bud på, hvordan vi kan være omsorgsfulde – være hverdagens helte og heltinder for hinanden.
Børnene i klubben er enormt gode til at drage omsorg
for hinanden og får et godt socialt fundament på tværs af
klasser. Det er vældigt dejligt at se. Her er virkelig plads til
alle – og tid til at tale sammen.”
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FÅ MERE
INFORMATION

Du kan møde os på
mejdalkirke.dk og facebook.com/mejdalkirke”,
hvor du både kan se billeder, småfilm og læse mere
om vores aktiviteter.

Ideen er at give børnene
		
mulighed for at være kreative
og finde ro.

HVAM

JYSK LIFT
SERVICE

ARKITEKTER & INGENIØRER

2046 8025 / 9744 2570

www.arkitektkontor.dk

Tlf. 9748 1500
www.bjarneorts.dk

TLF: 40875016

Sdr. Hedegårdsvej 7A, 7570 Vemb

Alt i kirkekalkning
Strandvejen 32 - 7830 Vinderup

6

Fællesskaber for hele familien

VIDSTE DU:

Salon om det

almenmenneskelige

… at Søren Kierkegaard
både var teolog og filosof?
Han har været omdrejningspunkt for Salon 30+,
som du kan læse mere om
på facebook.com/
tvisognrfeldingkirker

Kunst og filosofi er afsættet, når man i Nørre Felding
og Tvis inviterer til 30+ Salon med debat, ost og rødvin.
Billedkunst, litteratur og musik.
Det er ofte udgangspunktet for 30+
Salonen, hvor der serveres ost, rødvin
og hygge samt etiske og filosofiske
udfordringer for voksne over 30. Salonen har nu eksisteret i et par år og
er efterhånden ret veletableret.
”Salonerne giver rum til tanker om
livets store spørgsmål. Derfor er de
ikke for de helt unge, men henvender
sig til voksne, som har lyst til at spille
ind med deres syn på nogle af de store
spørgsmål i vores moderne, kulturelle
og kirkelige liv”, fortæller sognepræst
Jacob Storgaard.
Omdrejningspunktet er almenmenneskelige livserfaringer, og derfor
tager salonerne som hovedregel udgangspunkt i det kulturelt filosofiske,
fremfor at være voksenundervisning i
kirken og Bibelen.

”Vi vil gerne nå bredt ud, fx til
konfirmandernes forældregruppe, og
man behøver ikke være bibelkyndig
for at deltage. Samtidig ved vi, at de
mange erhvervsaktive i målgruppen
har travlt og typisk ikke er kommet
meget i kirken, så mange af dem kan
tænke, at de ikke har noget at spille
ind med. Men alle har en livserfaring
at dele ud af. Og det er det, vi tager
udgangspunkt i”, siger sognepræsten.
Der er ikke tale om forkyndelse i
streng forstand. Som salon-betegnelsen antyder, ligger vægten snarere på
den intellektuelle dimension – uden
at arrangementerne på nogen måde
er finkulturelle. Hver salon indledes med et inspirerende oplæg eller
indslag, inden man efterfølgende
diskuterer og hygger sig ved mindre
borde, hvor der serveres ost, brød,
kiks og rødvin. Enkelte gange har de
deltagende også selv medvirket med
små indlæg til inspiration og debat.

”Vi lægger vægt på en hyggelig og intim atmosfære, hvor alle er velkomne,
og har et par gange krydret salonen
med en indledende andagt med bl.a.
jazzmusik. Som regel har vi omkring
25 gæster i Nørre Felding per aften
og en 30-35 stykker i Tvis. Det passer
fint i forhold til intimitet og hygge,
men vi håber da, at endnu flere får
lyst til at komme og dele ud af deres
tanker og erfaringer”, slutter Jacob
Storgaard.

Fællesskaber for hele familien

7

Kirkens Korshær
– hjælp til mennesker
på samfundets kant
Siden 1912 har Kirkens Korshær hjulpet
udsatte med blandt andet julehjælp.
Kirkens Korshær er en privat og frivillig hjælpeorganisation, tilknyttet den danske Folkekirke, som hjælper og
støtter mennesker, der i mange sammenhænge er faldet ud
over samfundets kant. Og der er brug for hjælpen
– på mange fronter.
Som både sognepræst ved Holstebro Kirke og korshærspræst oplever Søren Nielsen fx, at mange familier i
velfærdssamfundet fortsat mangler økonomisk mulighed
for at gøre noget særligt ud af juletiden.
”Jeg oplever, at især enlige med børn kan have det meget
svært. Det samme gælder mennesker, som er ramt af psykisk eller fysisk sygdom, ledighed eller andre ulykkelige forhold i tilværelsen”, fortæller Søren Nielsen, der som præst i
Kirkens Korshær siden 2005 har arbejdet på at yde udsatte
mennesker julehjælp.
”Hjælpen er hvert år med til at redde julen for mange.
De fleste familier er indstillet til hjælp via sagsbehandlere
og andre kommunale medarbejdere, som kender familiens
forhold. Men også præster og medarbejdere i Korshæren
kan indstille til julehjælp.”
Uddelingen i Holstebro sker i samarbejde med præster fra
sognene i Holstebro Provsti og frivillige i Kirkens Korshær.
Næsten al julehjælp afleveres personligt på hjemadressen og
kommer i form af gaver, typisk beløb skænket af privatpersoner, foreninger, kirker eller firmaer i kommunen.

FÅ MERE
INFORMATION

Du kan læse mere om
bofællesskaber, varmestuer, herberger og andet
af Kirkens Korshærs
hjælpearbejde på
kirkenskorshaer.dk

”Det er med stor taknemmelighed, at jeg modtager og
videreformidler bidragene, som jeg oplever bringer lykke og
lidt mod på livet i juletiden, der kan være så svær at komme
igennem for mennesker, der kender til fattigdom.”

partner:
Nørreportcentret
Holstebro
Tlf. 97 42 99 22
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Livsbekræftende

						babysang i dur
					

Babysalmesang handler om glæde og nærhed
mellem baby og mor. Eller baby og far.
For far og bedsteforældre er også mere end velkomne.

VIDSTE DU:

… at forskning nu viser,
at sang er en af de bedste
måder til at skabe kontakt
mellem mennesker og få
nye venner.

I løbet af de cirka tre kvarters sang
		
introduceres børn og mødre
til 10-15 salmer.

FÅ MERE
INFORMATION

Vil du vide mere om
babysalmesang i Mejrup
Kirke, kan du finde os
på mejrupkirke.dk/
aktiviteter/babysalmesang

Fællesskaber for hele familien
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”Det kaldes godt nok ofte mor-baby-salmesang, men fædre
og bedsteforældre er nu også meget velkomne. Og heldigvis
kommer de jævnligt med, selvom vi har et overtal af mødre
på barsel”, fortæller kirkemusiker Britta Krarup Møller, som
har stået i spidsen for holdene i Mejrup Kirke siden 2011.
Salmesangen løber over otte gange både forår og efterår,
så alle har mulighed for at deltage, uanset hvornår på året
baby er født. Omdrejningspunktet er nærheden mellem
barn og forælder, og man er max 10 ”par” per hold
– som der er to af i foråret 2016.
”Vi mødes i kirken og begynder med at sørge for tørre
numser og eventuelt lidt at spise, før vi sætter os i en rundkreds. Jeg indleder med bedeslag, 3 x 3 klokkeslag, og så
vågner babyerne op og bliver enormt opmærksomme.
Så ved de, at nu skal vi i gang.”
I løbet af de cirka tre kvarters sang introduceres børn og
mødre til 10-15 salmer. Nogle gange synges kun første vers,
men flere gange, ligesom man danser og laver fagter til.
Så kan alle nå at lære dem udenad.
”Og så elsker børn jo gentagelser. Vi danser også salmedans, en slags folkedans til salmer, hvor baby sidder på
armen, men også løftes og vippes. Det store hit er, når vi går
om døbefonten, og børnene lige får lov at røre vandet. Så
snart vi begynder på dåbssalmen, og jeg tager dåbskanden,
bliver der liv. Så ved de, at de snart får lov at plaske lidt.”
Blandt meget andet er også rasleæg og sæbebobler på
programmet. Og en enkelt badebold, der under sangen
’Ude på det store hav, sejler der en lille båd’ ruller hen til
børnene på skift, så de lige får lov at røre.
”Det er en meget sanselig oplevelse. Omdrejningspunktet
er nærheden mellem mor og barn, og der ligger alene i
stemmen en stor nærhed. Der er en særlig intimitet bare i
det at synge”, siger kirkemusikeren, der med sin sangeruddannelse fra konservatoriet også har en musikpædagogisk
diplomuddannelse.
Hun mener, at der med babysalmesang til dels er tale om en
bred kulturel dannelse, men at kirken som centrum også giver
noget andet og mere. Håbet er, at børnene forbinder kirkerummet og sangene med noget positivt, og med salmerne er
der også tale om en eller anden grad af forkyndelse.
”Men ellers gør vi ikke andet end at bede fadervor og dele
den fællesskabsfølelse, det giver at synge sammen. Uden at
skulle præstere, som man ellers ofte skal i vores moderne
samfund. Dagen slutter med, at mødre og børn går i menighedshuset og hygger sig – og jeg glæder mig over, hvor
livsbekræftende det er at få lov at give de her nye liv noget
med på vejen.”
BØRGE LIND & SØNNER A/S
MuRER · tØMRER & Aut. kLoAkMEStER

Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer
BØRGE LIND & SØNNER
A/S
97 48 74 66

MuRER · tØMRER & Aut. kLoAkMEStER
Vi lover godt håndværk og er omfattet af

Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk

www.marcussen-son.dk

BØRGE LIND & SØNNER A/S
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omfattet af
Vi lover godt håndværk og er omfattet af

10 Fællesskaber for hele familien

Et givende samspil

der bare svinger

Workshops og teater er på skemaet
i samarbejdet mellem Mejdal Kirke
og lokale institutioner.
Som kirke- og kulturmedarbejder udfylder Henriette Ørsø
Kvisgaard mange forskellige roller i samarbejdet med skoler
og institutioner. Sidste år var hun og præsten fx i den lokale
vuggestue og fortælle om påsken. For at give de helt små en
oplevelse af kirkeritualer lavede man også en lille gudstjeneste, og arrangementet var så stor en succes, at man i år er
inviteret til også at komme hos byens dagplejere.
I samarbejdet med skoler forkynder man ikke, men laver
faktuel undervisning. Selv har Henriette lavet et forløb
om kirkebygninger, mens andre elever har set teater, haft
Gospel Workshop eller besøg af en præst fra Nigeria, der
holdt musikworkshop og fortalte om, hvordan man laver
kirke i Afrika.

Mang foldighed
		

i enhver forstand

Glaskunst, have- og bryggeribesøg. De populære
dame- og herreture appellerer bredt.
Gennem et par år har Mia Knudsen,
sognepræst i Ejsing, stået i spidsen
for dame- og herreture med kultur
og samvær i centrum. Turene er på
skift forbeholdt et af kønnene – og
appellerer til en bred skare.

Derfor tog hun initiativ til de to årlige
ture for både kvinder og mænd, og
med besøg hos bl.a. Gittes Glas,
Fru Pedersens Have samt på flymuseum og traktorudstilling har
man været vidt omkring.

”På turene møder jeg folk, jeg aldrig
har set før. Det er skønt at møde
andre end dem, jeg hilser på hver søndag i kirken, da et af formålene netop
er at række bredt ud. For kirken er
alles kirke – ikke min, menighedsrådets eller de faste kirkegængeres.
Men nogle mennesker føler måske
en vis afstand, og at kirken er ’sådan
noget underligt fromt noget’, der ikke
er for dem.”

”Vi tager af sted ved 13.00-tiden.
Nogle har sørget for at brygge kaffe
og bage, og det nyder vi over en lille
læsning og lidt salmesang. Som regel
afslutter vi med at bede fadervor.
Teksten vælger jeg ofte ud fra turens
art. Da vi besøgte det lokale bryggeri,
læste vi fx om Jesus, der laver vand
om til vin”, slutter præsten med et
smil.
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I mere end 17 år har organist Karen
Margrethe Madsen ved Idom og Råsteds kirker stået i front for korskolen,
der begyndte med en enorm interesse
for at komme med i koret. Skolen er
første trin til optagelse, og gennem
tre måneder øver børn og organist her
salmer og ritualer ved gudstjenesten.
Børne- og ungdomskoret fungerer
som en integreret del af alle gudstjenester. En af korets ældste beder
indgangs- og udgangsbøn, og koret
har egne korsatser med salmer, afstemt årstiden eller dagens tekst.
Det giver kulturel indsigt – og kan
spille positivt ind på skolelivet:
”Vi oplever ofte, at fx børn med
læsevanskeligheder styrker læseevnen,
lidt som stammere tit har lettere ved
at synge end at tale. Samtidig er det
et rum, hvor børn, der måske ikke
brillerer i sportslivet, kan udfolde
sig positivt gennem andre former for
bevægelse og sang.”

Korskole med

							

sang og
succesoplevelser

– et rum for kulturel indsigt
med positive bivirkninger på læseevnen

FÅ MERE
INFORMATION

Du kan læse mere om
aktiviteter og gudstjenester
ved Idom og Råsted kirker
på idom-raasted.dk

Hun leger salmerne ind med bevægelse og dans fx ved at give børnene
noget konkret at hænge ordene op
på, som når jorden markeres ved at
lave en cirkel med armene. Det gør
teksten lettere at huske.
”Overordnet er det jo en slags
kulturel opdragelse. For mig er det
allervigtigste dog, at børnene rummes, som de er, og får en oplevelse af
succes.”

GERT FLÆNG
ESPERSENS STENHUGGERI
ESPERSENS STENHUGGERI
Aut. VVS-installatør

Vejen til grønnere glæde

. 7500 Holstebro
v/ Allan
Lind Justesen
. Nybovej
v/ Allan Lind Justesen
19 . . Nybovej
7500 19
Holstebro
Telefon 97 42 70 88 . Telefax 97 42 78 30
. Telefax 97 42 78 30
97 42
70 88
Nybovej
19, 7500
Holstebro
Tlf. 22 52 61 59 Telefon

www.gartnerpartner.com

Telefon 97 42 70 88
www.espersens-stenhuggeri.dk

installatør

v/ GERT FLÆNG · IDOMVEJ 72 · 7500 HOLSTEBRO
TLF. 97 42 31 69
E-mail: gf@blikogvvs-holstebro.dk
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FÅ MERE
INFORMATION

Find os på Facebook eller
læs mere om vores mange
tilbud og aktiviteter på
noerrelandskirken.dk

Vi taler med
børnene om deres historie
		og oplevelse.
VIDSTE DU:

… at der hvert år kommer
cirka 25.000 nye skilsmissebørn i Danmark, og at
hvert femte barn mellem
nul og 18 år vokser op i en
skilsmissefamilie?
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Skilsmissesamtaler

		i børnehøjde
At mærke, at det er i orden at føle, som man gør.
At blive lettet for presset ved en skilsmisse.
Det er hovedformålet med skilsmissesamtaler for børn.
”Den lykkelige skilsmisse findes ikke. Skilsmisse kan
måske være godt for den enkelte, men børnene bliver altid
tabere. Forskning viser, at selv voksne skilsmissebørn
ønsker, at mor og far var sammen. Derfor bliver vi nødt til
at have et tilbud til børnene i dag, hvor op mod 50% af alle
par bliver skilt”, siger kateket ved Nørrelandskirken,
Niels Hankelbjerg Mortensen.
Han og en frivillig har en børnegruppeleder-uddannelse fra
Center for Familieudvikling, og sammen kører de et forløb
for børn i 3.-6. klasse, der har oplevet forældrene blive skilt.
Her mødes man, med forældrenes accept, otte gange og
taler i en gruppe på max otte børn. Der er naturligvis fuld
tavshedspligt, men information kan gå videre til forældrene
– hvis børnene er indforståede og ønsker det.
”Det er ikke egentlig forkyndelse og heller ikke terapi, men
samtale. Vi taler med børnene om deres historie og oplevelse. Ikke om, hvorvidt mor eller far er dum. Det første,
vi taler om, er ’klumpen’. Det er det, der gør ondt og får en
til at have det dårligt. Samtidig er det en vej til at beskrive
noget, som ellers kan være svært at finde ord for.”
Børnene laver deres egen personlige ’klump’ i ler. Et barn
lavede fx en stjerne, fordi der var så mange grene ud i den
familie, hun nu var en del af; med forældrenes nye kærester og deres børn. Et andet fast element er at tegne øen
Skilsmisseland. Øen har forskellige havne som eksempelvis
’Relationen til mor og far’ – eller ’Skiftedage’, som ofte er
meget svære for børnene.
”Børnene er selv med til at definere de forskellige havne og
bestemmer destinationen, vi er kaptajner, som er med til
at styre skibet. Hver gang vi mødes, sejler skibet til en ny

havn. Formålet er at tage ansvaret og presset af børnene
omkring de følelser, de sidder med. Som fx når en af forældrene finder en ny kæreste, og børnene måske spørger sig
selv: Var min familie så forkert.”
Et andet fast indslag er øvelsen med et reb på gulvet, hvor
hver ende markerer ’enig’ og ’uenig. Ud fra et udsagn som
fx ’Jeg synes det er træls, der er skiftedage’ placerer børnene
sig på rebet efter, hvor enige de er i udsagnet.
”Vi spørger til, hvorfor de står, hvor de gør. Det er de gode
til at forklare. Og når vi den sidste gang gentager øvelsen,
er de blevet mere klare på, hvad de mener, og hvordan de
har det med det. Den øvelse virker rigtig godt. Det samme
gælder humørkortene med smileys. Her smider man kortet
med den smiley, man synes passer i forhold til et udsagn,
fx ’hvordan var det, den dag jeg fik at vide, mor og far
skulle skilles.”
Øvelser sigter på at åbne børnene for, at det er helt i orden
at føle, som de gør. Det giver dem også meget at sidde
sammen med ligesindede. På et tidspunkt havde man fx en
7-8-årig pige, som var rigtig god til at sætte ord på tingene, og da man var nået et par gange hen i forløbet, var
der pludselig et af de mere stille børn, som udbrød, at det
syntes det samme som den veltalende fælle.
”Vi får heldigvis ofte positiv respons fra forældre, der
kan mærke, at det har hjulpet deres børn. Men det mest
fantastiske er selv at opleve, hvordan børnene undervejs i
forløbet bliver mere frie og befriede. Hvordan de udvikler
sociale kompetencer, der gør det muligt for dem at gå ud i
verden og sige, sådan ser min familie ud – og det er okay.”

Holstebro Stenhuggeri
Stor indendørs og udendørs udstilling
af gravsten og alt i tilbehør til kirkegården.
www.holstebrostenhuggeri.dk
Sletten 5 . 7500 Holstebro . Tlf 9742 3555

Tømrerfirmaet

Telefon 97 42 31 04
Mobil 40 86 31 04
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VIDSTE DU:

... PREP-uddannelsen
kræver, at man i forvejen
har en relevant videregående uddannelse – fx af
pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

					Grønt græs

kræver kærlig vanding

I Norge er det staten, som tilbyder PREP-kurset,
mens det i Holstebro ofte er præsten, der foreslår
det anerkendte kursus i sunde relationer.
Græsset er grønnest, hvor man vander det. Så selvom den
første forelskelse har lagt sig, er det vigtigt at lægge energi
i forholdet. Sådan opsummerer PREP-underviser Anette
Hoffmann hovedpointen i kurset.
PREP, Prevention and Relationship Enhancement Program, er et program til forebyggelse og forstærkning af
forhold fra University of Denver, USA. Det er baseret på
forskning i, hvad der fremmer eller ødelægger relationer
– med fokus på parforhold.
”Det er ikke terapi men undervisning, og i Norge får alle
par tilbudt PREP ved første barns fødsel. Vi mødes hver
gang 10 par, som ikke deler egne oplevelser, men måske
reflekterer over dem i fortrolighed med partneren”, fortæller
Anette Hoffmann.
Det er Center for Familieudvikling, der tilbyder den certificerede PREP-uddannelse. Nørreland, Holstebro og Ellebæk
har hver to uddannede undervisere, men afholder kurserne
sammen – på skift i de tre sogne.
”Når vi udbyder PREP i kirkeregi, skyldes det bl.a. et ønske
hos flere præster om at kunne henvise par med udfordringer til en anden faglighed. Den høje faglige kvalitet, som
appellerer til mange forskellige mennesker, tiltalte også
mig.”
PREP handler om at undgå ubevidst at ødelægge parforholdet og i stedet blive bevidst om at forbedre det, bl.a.
gennem sin kommunikation. Derfor er et af omdrejningspunkterne en tale/lytte-teknik, hvor man spejler det,
partneren siger – i stedet for at sidde og forberede, hvad
man selv vil sige.
”Vi ser også på værdier som bl.a. tilgivelse og engagement
og taler om, at hvis mor og far har det godt, har børnene
det også. Ofte føler parrene en lettelse over at opdage, at
også andre synes, det til tider er svært at være gift – og
det løsner også stemningen op, at vi bruger humoristiske
eksempler og filmklip.”
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FÅ MERE
INFORMATION

Du kan læse mere om pita
og godnat – og vores mange
andre aktiviteter for hele
familien på maabjergellebaek-kirker.dk/
godnathistorie

En stille stund

							til travle familier
Nærvær og rummelighed er i centrum,
når familier med børn mødes over pitabrød,
sang og en godnathistorie fra biblen.
”Projektet er vokset ud af en gruppe frivillige seniorer, som foreslog
at etablere en fast tilbagevendende
aktivitet”, fortæller Lissy Hauge,
sognemedhjælper ved MåbjergEllebæk kirke.
Derfor grundlagde man i fællesskab
et koncept, hvor familier med børn
den første tirsdag i måneden mødes til pita, sang og en historie fra
Bibelen. Seniorerne mødes tre timer
før for at snitte salat og stille an, men
også til socialt samvær.

Slåenvej 44, 7400 Holstebro
Tlf. 40 33 88 57
krendbaek@mail.dk
www.rendbaek.dk

”Det er seniorerne, der bærer projektet. Det er i høj grad deres tanker
og indspark, der ligger til grund for
tirsdagene. De tager imod med stor
varme og interesse og skaber et rum,
hvor de travle børnefamilier bliver
set og favnet, som de er. Det handler ikke om at vise, at kirken også
kan ’noget andet’ men netop om at
vise kirken som et rum for stilhed,
nærvær, fred og fordybelse. Værdier,
som er under pres i den moderne
tilværelse.”

Eftermiddagen indledes med hygge
over pitabrød og snak, før man i 2025 minutter går i kirken, hvor man
synger en fælles salme, beder en kort
bøn og hører en 5-7 minutter lang
historie fra Bibelen – dramatisk fortalt af sognemedhjælperen.
”Børnene hjælper ofte med at tænde
lysene i kirken. Men den eneste faste
regel er, at man skal sidde ved siden
af mor eller far, som så kan nusse én
lidt under historien – for det er som
sagt netop nærværet og freden, der er
omdrejningspunktet.”

HOL S T E BRO PROV S T I

På gensyn!

Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 9.00-14.00
Provst Niels Arne Christensen
nac@km.dk
Provstisekretær Else-Marie Sloth Linde
emsl@km.dk
tlf. 82 130 330 - www.mediehusdanmark.dk

Vi håber, at magasinet her har givet dig et indtryk af de
mange forskellige aktiviteter og tilbud, som findes i folkets
kirker rundt omkring i de 22 sogne under Holstebro
Provsti. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis
du er nysgerrig efter at vide mere. Eller måske overvejer at
blive en af vores mange uundværlige frivillige, der hver dag
er med til at give liv til og berige arbejdet i kirkerne.

Holstebro Provstikontor
Kirkestræde 9A. 1.
7500 Holstebro
96 10 08 63
holstebro.provsti@km.dk
www.holstebroprovsti.dk

Produceret af

Kirken er din – for kirken er alles. Vidste du eksempelvis,
at et provsti ledes af en provst i samarbejde med et folkevalgt provstiudvalg. Foruden provsten består provstiudvalget nemlig af et antal lægmedlemmer, som er valgt af
provstiets menighedsråd. Dermed er provstiudvalget delvist
indirekte folkevalgt – og derfor hedder vi Den Danske
Folkekirke.

