Kirkens Korshær
er en social og
folkekirkelig
hjælpeorganisation,
der i mere end 100 år
har haft sit
virkeområde blandt
samfundets
marginaliserede og
udstødte grupper: Ensomme, hjemløse,
psykisk syge og
misbrugere.

Invitation til et Kirkepartnerskab

Kirkens Korshær – Folkekirkens sociale arbejde i Aarhus

Kære menighedsråd
Jeg skriver til jer med ønsket om at oprette en partnerskabsaftale mellem
jeres pastorat og Kirkens Korshær – Folkekirkens sociale arbejde i Aarhus.
Aftalen anbefales varmt af biskop Kjeld Holm, der opfordrer alle
pastorater i de fire Aarhus provstier til at tilslutte sig aftalen. Kirkens
Korshær udfører et kirkeligt, socialt arbejde på vegne af sogne fra hele
Aarhus og opland, idet vi hjælper mennesker med meget tunge problemer, som ikke kan rummes andre steder. Vi vil gerne, at vores arbejde
træder tydeligere frem som Folkekirkens sociale arbejde gennem et øget
samarbejde med kirkerne i Aarhus.
På nationalt plan har Kirkens Korshær introduceret et nyt tiltag: ”Tegn et
fadderskab til Kirkens Korshærs sociale arbejde”. Dette tilbud bliver også
sendt til jeres kirke. Målet er at styrke det diakonale engagement og
samarbejde mellem menighedsråd og Kirkens Korshær over hele landet.
Partnerskabsaftalen med Kirkens Korshær i Aarhus er en udvidet og mere
forpligtende udgave af Kirkens Korshærs nationale projekt.
Mit navn er Morten Aagaard – jeg er uddannet teolog og fungerer som
ulønnet hjælpepræst i Frederikskirken i Højbjerg. De seneste 20 år har jeg
været henholdsvis generalsekretær i Det Danske Bibelselskab og direktør
for de almennyttige fonde hos LEGO Koncernen.
Jeg bor i Aarhus og tiltrådte som chef for Kirkens Korshær i Aarhus den
2. januar 2013. Kirkens Korshær hjælper mennesker, der ikke er i stand til
at hjælpe sig selv. Derfor håber jeg på forståelse i menighedsrådet for, at
der er brug for en ekstraordinær håndsretning til det meget vigtige hjælpearbejde, som Folkekirken udøver gennem Kirkens Korshærs arbejde for
de mange dårligt stillede og udsatte i Aarhus.
Jeg håber, at have vakt jeres interesse for Kirkepartnerskabet. Den 4. juni
holder vi åbent hus i Nørre Allé 25, hvor vi præsenterer partnerskabet
nærmere- læs mere på bagsiden
Med venlig hilsen

Morten Aagaard
Leder i Kirkens Korshær i Aarhus

Partnerskabsaftalen
indbefatter følgende:
Dagligt
1. Social Hotline – telefonisk råd og vejledning til at støtte og hjælpe de udsatte i kirkens lokalområde.
Vi har høj socialfaglig viden og erfaring og kan hjælpe med praktiske løsninger.
2. Støtte, vejledning og praktisk hjælp fra korshærspræsten
I relation til socialt belastede borgere i sognet. Vi kan tilbyde sjælesorg, fællesskaber for udsatte,
omsorg, nærhed og varme.
3. Konfirmandbesøg i Kirkens Korshær – I Nørre Allé 25 af pastoratets konfirmandhold.
Vi fortæller om Kirkens Korshærs arbejde og introducerer et nyudviklet konfirmandmateriale om
diakoni og socialt ansvar.
4. Kommunikation i sognet. Pastoratet kan betragte Kirkens Korshærs sociale arbejde i Aarhus som
en del af kirkernes arbejde for de mest udsatte i lokalområdet og i byen. Vi bidrager gerne med
billeder og historier fra ”den virkelige verden”. Kirkens Korshær arbejder blandt andet sammen
med Folkekirkeinfo i Aarhus Stift.
5. Løbende støtte fra Korshæren til Sct. Nicolai Tjenesten i Østjylland – Folkekirkens telefontjeneste
for ensomme, deprimerede og andre udsatte mennesker.

Årligt
1. Sognearrangementer – et årligt besøg af en medarbejder fra Kirkens Korshær til en sogneaften eller lign. med mulighed for deltagelse af et af vores bands.
2. Julehjælp – pastoratet får hjælp til at håndtere julehjælp til sognenes udsatte borgere.
3. Konsulenthjælp med fundraising og hjælp til at udvikle idéer til nye kirkelige, sociale initiativer. Vi
har mangeårig erfaring med fonde, projektudvikling og sociale puljer og initiativer.

Faglig viden og kompetenceudvikling
1. Årlig konference om socialt arbejde i teori og praksis – pastoratet kan gratis deltage med to
personer i Kirkens Korshærs og Diakonhøjskolens nye, årlige konference om kirkeligt socialt arbejde
i teori og praksis. Vi vurderer, at sognene i Aarhus vil kunne hente viden og hjælp fra os om udsattes liv på en udvidet og mere lettilgængelig måde, der kan styrke sognediakonien. I 2014 afholdes
konferencen torsdag den 6. november på Diakonhøjskolen. Sæt kryds i kalenderen!
2. Løbende elektroniske nyhedsbreve om Kirkens Korshærs og kirkernes arbejde med diakoni og
sjælesorg.

Anbefaling ved Biskop Kjeld Holm
Jeg vil hermed fuldt og helt anbefale og opfordre til, at alle pastorater i de fire Aarhus provstier tegner
en partnerskabsaftale med Kirkens Korshær i Aarhus. Den Danske Folkekirke har med udgangspunkt i
Bibelens ord om at ”elske sin næste” altid haft en særlig forpligtelse overfor samfundets svageste og
mest udsatte. Det sociale arbejde og engagement udøves i alle folkekirker i hele Danmark men i særlig
grad gennem Folkekirkens sociale arbejde – Kirkens Korshær.
Kirkens Korshær i Aarhus har igennem næsten 100 år sørget for, at de sultne fik mad, de fængslede besøg, de beskidte bad og nyt tøj og de ensomme et varmt fællesskab. Kirkens Korshær i Aarhus evner på
en helt enestående måde ”at holde ud, at holde af og at holde om” de mennesker i samfundet, som
af mange regnes for uønskede og ubehagelige.
Samfundet har brug for Kirkens Korshær, og Kirkens Korshær har brug for både Folkekirkens og samfundets økonomiske og moralske støtte. I Aarhus Stift bakker vi helhjertet op om Kirkens Korshær, og det er
mit håb, at denne anbefaling kan medvirke til at sikre de midler, der skal til for at fastholde og udvikle
det helt nødvendige arbejde, der udføres af Kirkens Korshær i Aarhus.

Med venlig hilsen

Kjeld Holm
Biskop

Program: Velkomst ved Morten Aagaard. Der serveres kaffe og kage.
Præsentation af Kirkepartnerskabsaftalen. Dialog om et fremtidigt samarbejde.
Rundvisning i huset. Alle er velkomne – både de, der kender os godt, og de, der endnu ikke kender
Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus!
Tilmelding skal ske senest den 31.maj på info@kkaarhus.dk eller telefonisk til Kirkens Korshær i Aarhus
på 8612 5666.

Kirkens Korshær i Aarhus
Nørre Allé 25, 8000 Aarhus C
Telefon: 8612 5666
Mail: info@kkaarhus.dk
Web: kkaarhus.dk
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Vi holder åbent hus arrangement om Kirkepartnerskabet
onsdag den 4. juni kl. 15.30 – 17.00 i Nørre Allé 25.

