Kære kirker, organisationer og enkeltpersoner fra samme, der overvejer eller har
tilkendegivet engagement i projekt Kirke Care i Århus - og øvrige til orientering!
Tak for sidst til alle jer, der deltog i fyraftens-infomøde om projektet i KlosterCaféen, mandag
den 22.juni!
Der var ca.30 deltagere på mødet med meget bred repræsentation fra folkekirker, frikirker,
migrantkirker og kirkelige foreninger.
Ligeledes deltog repræsentant for SSP og Østjyllands Politi, Søren Mide Andersen.
Responsen på mødet ang. Kirke Care som muligt fælleskirkeligt, diakonalt projekt var entydigt
positiv! Det glæder vi os over. Og på den baggrund er der ingen tvivl om, at vi (Kirke Care
Danmark og FolkekirkeSamvirket i Århus) har mod på - stille og roligt - at gå videre med
projektet.
I forbindelse med besøget fra Kirke Care Danmark havde vi i FolkekirkeSamvirket også et
meget positivt møde med Natteravnenes chefkonsulent, Leif Christiansen, som kunne fortælle,
at Natteravnene byder Kirke Care velkommen til Aarhus, gerne hjælper med undervisning af
Kirke Care frivillige – og glæder sig til samarbejdet.
Ligeledes havde vi opmuntrende møder med gadepræst Mette Birk, ungdomspræst Lars
Lindgrav og Morten Aagaard fra Kirkens Korshær, som alle bakker op omkring projektet.
Som aftalt på info-mødet udsendes med denne e-mail en opfordring til, at man giver sig til
kende med en e-mail retur, hvis man vil deltage i en projektgruppe, der kan arbejde videre
med projektet.
Vi ber´ samtidig også om tilkendegivelse fra menighedsråd/ledelser/bestyrelser fra kirker og
kirkelige foreninger om villighed til deltagelse som medlemskirke/forening i etablering af Kirke
Care Aarhus. (Tak for allerede modtagne tilkendegivelser!)
Det haster ikke - der skal naturligvis være tid til at orientere og evt. overveje jeres deltagelse
med "baglandet" - men vi ber´ om en tilkendegivelse før den 1. september.
Vedhæftede materiale fra Kirke Care Danmark kan benyttes som supplerende, uddybende
baggrund for stillingtagen.
Projektgruppens primære opgave og mål er oprettelse af en egentlig Kirke Care Århusforening, under Kirke Care Danmark – med deltagelse af interesserede folkekirker, frikirker,
migrantkirker og kirkelige foreninger i og omkring Aarhus.
Hvis man måske også - eller i stedet - kan se sig selv som frivillig "på gaden" i Kirke Care regi
- når vi når dertil - er man også meget velkommen til at give sig til kende! Inden længe vil vi
fastlægge tidspunktet for afvikling af kursus for frivillige.
Evt spørgsmål kan rettes til undertegnede eller landskoordinator for Kirke Care Danmark,
Thyge Enevoldsen, (e-mail: TEN@km.dk - tlf. 30595157) .
Med venlig hilsen - og god sommer til alle!
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