Kirkernes Sociale
Arbejde i Viborg
I 1877 stiftedes Viborg Menighedspleje for at
hjælpe „syge og elendige mennesker“ i Viborg. To
diakonisser – uddannet på Diakonissestiftelsen
i København – blev ansat til sygepleje på amtets
sygehus og blandt „ubemidlede“ i byen. Lønnen
blev betalt af byrådet i Viborg.
Lignende menighedsplejer opstod i mange
andre byer i takt med industrialiseringen og
urbaniseringen. Nøden flyttede til byerne, og
derfor oprettede kirkerne menighedsplejer for at
imødekomme den sociale nød, der opstod.
Indtil 1971 var der diakonisser og sygeplejersker
ansat i Viborg Menighedspleje. På det tidspunkt
opsagde kommunen overenskomsten med Viborg
Menighedspleje, hvorefter hjemmesygepleje,
hjemmehjælp og husmoderafløsning blev en
kommunal opgave.
I 1959 ansatte Viborg Menighedspleje den
første sognemedhjælper. Hendes opgave var
ikke sygepleje, men at tage sig af åndelige og
sociale opgaver. Der blev oprettet besøgstjeneste,
ældreeftermiddage, sommerlejr for ældre og
svagelige m.v. Siden har de forskellige bysogne
i Viborg ansat egne sognemedhjælpere – eller
kirke- og kulturmedarbejdere, som mange af dem
kalder sig i dag. Det er således mange år siden,
at menighedsplejen i Viborg har haft ansatte
medarbejdere.
Det, håber vi, vil ændre sig i det nye år.
Viborg Menighedspleje har netop skiftet
navn til Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg.
Med navneændringen signaleres, at vi ønsker
at intensivere den sociale og diakonale indsats i
sognene i Viborg Kommune.
Alle sogne i både Viborg Domprovsti og Viborg
Østre Provsti inviteres til at være med og bære med.
Man kan også støtte arbejdet som erhvervsmedlem
eller som støttemedlem.
Det er nyt, at landsognene inviteres med, men
begrundelsen er, at ensomheden i disse år flytter på
landet, fordi det er dér, de mest udsatte har råd til
at bo.
Med en ansat koordinator og mange nye frivillige
håber vi at kunne tilbyde en lang række nye
diakonale tiltag de kommende år:
Skilsmissegrupper for børn og unge i samarbejde med skolerne.
Samtalesaloner og netværksgrupper for unge.
Mødregrupper for kvinder kaldet „gravidsamtaler“. Det er startet i København og spreder
sig ud over landet i disse år, fordi mange kom-
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muner ikke længere tilbyder at sammensætte
mødregrupper.
Parsamtaler, hvor et par tilbydes samtaler med
en tredjepart. Der kan være tale om et årligt
partjek, ligesom vi tager bilen eller tænderne til
årligt syn, eller der kan være tale om samtaler,
når der er konflikter i relationen.
Livsfortællingsgrupper for mænd, hvor mandefællesskaber opstår ved at fortælle livshistorier for hinanden.
Pilgrimsvandringer for veteraner m.fl.
Sommerlejr for familier, der er udfordret på
økonomien og på anden vis.
Juleaftensfejring for alle enlige, ældre, aleneforældre med børn og andre, der gerne vil fejre
„Jul i Fællesskab“.
Selv om vi lever i et af verdens rigeste lande
og er et af verdens lykkeligste folk, så er der
megen nød, vi som kirke kan prøve at afbøde.
Kirkernes Sociale Arbejde ser det som sin opgave
at mobilisere frivillige til et stykke meningsfuldt
diakonalt arbejde. Frivillige med mange forskellige
kompetencer kan bruges i mødet med børn, unge,
mødre, mænd, familier, ensomme osv.
Ensomhed er måske den problemstilling, der
sammenfatter mange af de skitserede udfordringer.
En barn, hvis forældre er gået fra hinanden, kan
opleve stor ensomhed i sin sorg og savn. En ung,
der tumler med sin identitet og sit selvværd, oplever
først, at den eksistentielle ensomhed fordufter, når
den bliver italesat i en gruppe med andre unge.
Unge mødre har brug for at dele deres usikkerhed
som vordende mor med andre kvinder. Mænd
er ikke vant til at sætte ord på deres eget liv og
oplever, hvor berigende det er at gøre i en fortrolig
gruppe, hvor man pludselig ser nogle tråde i sit liv
– og det er med til at give mening og mod på mere
fællesskab. Sommerlejre gør, at børn lettere kan
vende tilbage til skolen efter sommerferien, når de
også har noget spændende at fortælle om.
Kirkernes Sociale Arbejde ønsker at bryde
ensomheden ved at skabe nogle trygge fællesskaber,
hvor vi mødes på indersiden og kan tale om det, der
er væsentligst her i livet.
Velkommen som bruger og frivillig i Kirkernes
Sociale Arbejde.
Steen Andreassen
Formand for Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg
stean@km.dk
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