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Lederskab
Årsberetning 2016
Det er tid til årsberetning – tid til at se tilbage på i år i Kolding Valgmenighed
Brian Mogensen
fyldt med velsignelser og være i taknemlighed til vores far i himlen.
Det er samtidig også tid til at se tilbage på et roligt KOVA-år.
Staben i vores kirke har sammen med mange frivillige haft rigtig mange gode aktiviteter, som vi vil tage et lille udpluk i
her….
Bedeallianceuge
Knap havde vi slået hul på 2016, inden vi kunne åbne dørene op for borgmesteren, 150 mennesker og en fantastisk
bedeallianceaften i KOVA.
Ny hjemmeside
Det sætter hele tiden nye krav til vores hjemmeside, at være med på internettet og blive set her. Dette bliver i højere
og højere grad også en mulighed for mission. Derfor blev 2016 også året, hvor vi fik i løft på denne front og det blev til
en helt ny hjemmeside, med et nyt look, som i højere grad modsvarer de krav som der stilles til en moderne kirke på
denne front.
Der er ingen tvivl om, at hjemmeside og for den sags skyld også sociale medier i nu- og fremtid vil være af stor værdi til
at nå nye kristne.
Køkkenet fik også en opdatering
Med penge fra jubilæumsfonden blev det også muligt at give køkkenet en ordentlig opfriskning. De skete bl. a. med en
ny moderne ovn. ”Den nye udgave” af køkkenet giver således i højere grad mulighed for at invitere mange flere
mennesker til spisning i KOVA.
Konfirmationsgudstjenester
I KOVA er der altid fest når vores unge skal konfirmeres. Der var ca 190 deltagere ved konfirmationsgudstejenesten i
2016 og lidt færre i 2017. Begge gange var det festlig og højtideligt med mange besøgende udefra. Generelt må vi sige,
at gudstjenesterne har et niveau, hvor vi med stolthed kan byde nye ind i vores kirke – hermed en opfordring til at
byde dine naboer mv. ind i vores kirke.
5 brød og 2 fisk
Et nyt og succesrigt initiativ så også dagens lys i 2016 i form af ”5 brød og 2 fisk”, hvor der ca. en gang om måneden
mødes rigtig mange familier hvor både børn og voksen har en dejlig fredag aften.
Sommeroase 2016
Sommeroase har udviklet sig langt hen af vejen udviklet sig til en ekstra menighedslejr i uge 29. Også i 2016 blev det
for mange af KOVAs medlemmer til en del af sommerferien, hvor temaet for lejren var ”Gentænk menigheden”. Her
blev det også tid til meget hygge i forteltene i det hyggelige ”KOVA-fællestelt”. Lederskabet vil også benytte lejligheden
til at Sommeroase også bliver en del af jeres sommerferie i 2017, således man kan udbygge de relationer man har til
andre i KOVA og samtidig få åndelig vækst og inspiration.
Lederskabet har også haft arbejdstøjet på i 2016 og 2017, som vi vil komme ind på her….
Dansk Oases og KOVAs holdning til The Order of Mission
Dansk Oases i Lederskab har i løbet af 2016 og senest på Lederoase i januar 2017 på forskellige måder forholdt sig til
The Order of Mission som også har fyldt en del i KOVA. KOVA’s lederskab har løbende med interesse fuldt den debat
der har været til dette emne og har forholdt sig til dette. Det er der kommet en dialogaften ud af, som Lederskabet
afholder mandag den 22. maj i KOVAs lokaler kl. 19.30.
Årshjul
Vi har i 2016 arbejdet med et årshjul der er med til at sikre, at Lederskabet kommer rundt om de vigtigste overordnede
områder vores kirke i løbet af et helt år.
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Stop med tilskud til ”Ukraine”
Efter oplæg fra Missionsudvalget valgte Lederskabet at stoppe tilskuddet til vores venskabsmenighed i Ukraine. Det
skete fordi vi ikke længere havde en stabil og god kontakt til menigheden.
Venskabsfamilie
Rigtig mange har i 2016 været venskabsfamilier for flygtninge, som er kommet til Danmark og som har brug for nogle til
at hjælpe sig ind i det dansk samfund – og til at komme til tro. Det har været en stor glæde for mange i KOVA at få lov
at udføre denne opgave.
Udvalg nedsat med henblik at undersøge muligheder for køb af Industrivej 12
Lederskabet har nedsat et udvalgt, der har til formål at undersøge mulighederne for køb af Industrivej 12. Der kommer
flere informationer om dette på et selvstændigt punkt på årsmødet.
Nye medlemmer er kommet til, mens andre har forladt vores kirke
Det har været en fornøjelse at se, at flere er kommet til vores kirke - og der har ofte været besøg af nye i vores kirke.
Vi kan med smerte konstatere at flere i løbet af 2014 og 2015 valgte at stoppe i vores kirke og efterfølgende i løbet af
2016 har valgt at melde sig ud. Dette forhold kan man læse mere om i årsberetningen for 2015.
Lederskabsdøgn
I foråret har Lederskabet afholdt et lederdøgn, hvor vi drøftede Dansk Oases holdning til The Order of Mission samt den
kommende visionsproces, som vi også vil fortælle mere om på årsmødet.
Der blev også tid til de indledende drøftelser af vores kommende visionsproces, som bliver en inkluderende proces for
hele menigheden. Den proces glæder vi os til at fortælle meget mere om.
TAK
Når vi ser tilbage på det sidste år, er der som jeg indledte årsberetningen også grund til taknemlighed. Vi er i
lederskabet Gud dybt taknemlighed for
-alle de spændende initiativer, der har set dagens lys.
-alle de mennesker, der har besøgt vores kirke og oplevet Guds nærvær.
-den store indsats som frivillige i vores kirke har gjort i vores kirke med udsmykning, rengøring, mange initiativer for
vores børn og unge.
-arbejdsindsatsen i staben.
-de mange økonomiske gaver.
-forbøn for ledelsen og kirken som helhed.
Til sidst skal der lyde en STOR TAK til hver enkelt af jer, som har ydet en indsats på den ene eller anden måde i vores
kirke.

Økonomiberetning
I økonomiudvalget sidder kasserer Jens Christian Olesen og
Jørgen Rossander Nielsen, som er de to eksperter, der arbejder
Søren Kjær Poulsen
med økonomi til daglig. Fra lederskabet sidder Brian Mogensen
og Søren Kjær Poulsen.
Udvalget er nedsat for at samle nogle med ekspertise på økonomisiden. Samtidig letter det arbejdet for lederskabet
omkring KOVAs økonomiske forhold. Udvalget er ikke beslutningsdygtigt, men arbejder med udarbejdelse af det
materiale omkring regnskab og budgetlægning, som lederskabet skal bruge til at tage beslutninger ud fra.
Desuden er der en del arbejde med de fremtidige planer og ønsker om køb af Industrivej 12. Det har omfattet en ny
bank aftale med Jyske Bank, som vi er skiftet til i foråret 2017. De har indvilliget i, sammen med Beirholm, at være med
til at finansiere en del af købesummen.
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I løbet af 2017 vil der blive oprettet et udvalg, som skal samle alle opgaver omkring køb af Industrivej 12. Det er vigtigt,
at vi får lavet en grundig afdækning af både fordele og udfordringer ved køb frem for leje, så vi har et godt overblik at
træffe den endelige beslutning ud fra.

Stab

Mads Peter Kruse, valgmenighedspræst

Stabsteam
Hvilken frugt har du/I set siden sidste årsmøde?
Også i det sidste år er staben blevet udbygget. I september
startede Jens Chr. Olesen på frivillig stab. Ud over at han er
regnskabsansvarlig, barsler han også med opstart af en ny
arbejdsgren. Jens Chr. har altid en eller anden form for kage med
på kontoret, som han har fundet til en usædvanlig god pris.
I alt er vi nu 5 på stab, som alle er på kontoret om tirsdagen. Det
er et privilegium at arbejde sammen med så dedikerede og
kompetente mennesker. Om tirsdagen er der fælles tidebøn kl.
9.00 og kl.12.00, hvor alle er velkomne. Indenfor det sidste år, er
vi begyndt at holde månedlige personalemøder. Det giver en god
dynamik og tværfaglig sparring på dagligdagens opgaver.
Hvilke udfordringer har du/I arbejdet med på dit område?
Stabens vigtigste opgave er at udruste og skabe gode rammer for
det kæmpestore frivillige arbejde, som I alle gør uge efter uge.
Det arbejder vi løbende på, men ville samtidig ønske, at vi kunne
gøre meget mere. Vi arbejder også med at synliggøre
menighedens forskellige tjenesteområder, så det bliver mere
gennemsigtigt for nye i kirken.
Hvad er det bedste andre medlemmer kan gøre for at velsigne
og støtte dit område?
Jeg er altid taknemlig, når I melder jer på banen med ideer,
konkret hjælp o. lign.

Anne Marie Rasmusen

Lovsang
Gennem længere tid har vi målrettet arbejdet frem
mod stabile teams, gode musikere og ægte
hengivenhed overfor Gud. Det har vi gjort for at
skabe et trygt rum til tilbedelse for alle i
menigheden. Et rum, hvor du kan være i Guds
nærvær, prise Ham, høre og mærke Ham - uden for
mange praktiske forstyrrelser.

Og den frugt oplever vi nu at være i nærheden af, og det takker og priser vi Gud for. Det betyder dog ikke, at vi er ved vejs
ende, for vi vil den gerne endnu mer’.
Vores mål er, at lovsangen i KOVA skal være kendetegnet ved tre ting:
 Lovsangen handler om Gud og Gud alene. Det er Ham vi tilbeder og giver al ære.
 Lovsangen skal være for alle. Uanset hvordan du har det bedst med at tilbede Gud, og uanset hvilken stemme du
synger med. Ikke dermed forstået som laveste fællesnævner, men så der er plads til alle og noget for enhver. Samtidig
sætter vi også en retning og skubber gerne lidt til menighedens comfort-zone - for vi tror på, at kontakt med
ydergrænserne, der hvor vi ikke altid kan bunde, kan være med til at åbne ny forståelse og fornyet nærvær med Gud.
 “No man is an island” - lovsangen er et fællesskab med en retning; ingen står alene.
Lige nu er vi velsignet med en håndfuld nye teknikere. Det er uhyre vigtigt for lovsangen at have dette på plads: ingen
teknikere, ingen lyd ud af højtalerne - forkerte indstillinger, musikken lider og lovsangen forstyrres. Rigtige indstillinger vil
derimod højne musikken og skabe ro omkring din tilbedelse. Resten overlader vi til Gud. Derfor arbejder vi tæt sammen med
teknikgruppen, så vi oplever os som et led i den samme organisme.
Bed gerne for vores skridt ud i samarbejdet, både fra lovsangernes og teknikernes side.
Lovsangsområdet i tal det seneste år:
3 teams
3 lovsangsledere + 3 ad hoc lovsangsledere og aspiranter
17 lovsangere og musikere
1 leder af lovsangsområdet
1-2 øvninger inden hver gudstjeneste + teammøde + egen forberedelse
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2 vellykkede workshops på lovsangsområdet
1 lejlighedskor

Bente Kruse

Præstesekretær
Som præstesekretær sider jeg på frivillig stab hver tirsdag.
Her består mit arbejde af en række administrative
opgaver.
Jeg løser en del forefaldende opgaver for Mads Peter. Det
kan bl.a. være kalenderføring, mailkorrespondance,
udfærdigelser af dåbsattester osv.
En fast opgave, som skal løses hver måned, er
nyhedsmailen. Dette synes jeg, er et rigtig godt element,
vi har i KOVA. Her har vi nemlig mulighed for at dele og
informere om alle de dejlige ting, der sker i og omkring
vores kirke. Her vil jeg sige tak til alle, som har bidraget
med ideer og indhold til denne. Efter vi fik vores nye,
flotte hjemmeside, skulle der også findes et nyt format til
udsendelsen af nyhedsmailen. Dette har krævet en del
tid, men jeg synes, at vi nu kører med en model, der
fungerer godt, og som er forholdsvis ”letvægts” at bruge.
En ny opgave på mit bord i år, har været ansvaret for den
daglige drift af Industrivej 12. Her står jeg for indkøb til
kirken, og har kontakten til Henning Hansen, vores pedel
og Stig Nygaard, som er koordinator på
rengøringsområdet. Sammen arrangerer vi bl.a.
arbejdsdagene i KOVA.

Seniorarbejde

Jens Chr Olesen

Tjenesten med dette blev formelt startet op efter sommeren 2016, og der har været uformelle samtaler med nogle familier og
enkeltpersoner. Arbejdet tænkes organiseret efter nedenstående muligheder, som lejligheden med tiden byder op til det.
Målgruppen er principielt alle med særlig fokus på at engagere de personer, som har overskud af tid og ressourcer, til at møde
andre, som har behov for fællesskab og støtte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Månedligt fællesarrangement (fællessamling, undervisning, foredrag, sangaftener, osv.)
Cafeer (eftermiddagscafe, suppekøkken, barselscafe, sprogcafe, osv.) – kombineres med workshops
Workshops (kreativ, cykelværksted, systue, maleværksted, bilværksted, frimærkeklub, osv.)
Events (påskeklip, sommergrill, juleaftensfest, skopudsningsfestival, rødbedekogning, osv.)
Bevægelse (gåture, stavgang, cykelture, udflugter, svømmeture, picnic, osv.)
Rejser (sommerhusferie i Danmark, byferie i Europa, missionsrejse, osv.)

Indledende samtaler har vist, at tilslutningen til et månedligt fællesarrangement ikke er overvældende for nærværende, og
derfor er det mest nærliggende at starte ud med cafe aktiviteter.
Den største udfordring er den voldsomme afvandring af mange ressourcepersoner, som ikke længere er aktive i menigheden,
og det har naturligt bremset udviklingen meget ned.
Dette er et helt nyt arbejdsområde, og derfor er gode ideer meget velkomne. Er du interesseret i at være med i en7 lille
arbejdsgruppe, så hører jeg gerne fra dig. Taler noget af ovenstående til dig, så lad os få en snak om det. Har du lyst til at
starte noget lignende op, så vil jeg gerne støtte dig så langt som muligt.

Børne
og ungeområdet
v

Lone Kjær Poulsen

Jeg fyldes med stor taknemlighed til Gud og til mine teams, mens jeg i
dette øjeblik skal sætte nogle overordnede ord på det sidste års tid i
KOVAs børne- og ungdomsarbejde. Vi er i høj grad på vej, og vi er på ingen
måde færdige … og det er sådan set et godt udgangspunkt for at udvikle,
rette til, begå fejl og glæde sig 
På det helt overordnede plan har vi nu to velfungerende bestyrelser for
både BUO-Kolding og Rock Solid KOVA, som er de to foreninger, der bærer
KOVAs børne- og ungdomsarbejde. Rock Solid KOVA driver Rock Solid
aftenerne, mens BUO-Kolding er den store paraply, der rummer resten af
de tilbud, vi har til børn og unge i KOVA. Det har været et stort benarbejde
at få alle de administrative ting bragt i orden, men vi er nået til vejs ende
og er godt tilfredse med resultatet.
En af de store milepæle har været godkendelsen af BUO-Kolding som
forening hos Kolding Kommune. Det lykkedes i starten af 2016, og vi er nu
kommet i naturligt flow ifht. at søge om og modtage lokale- og
aktivitetstilskud.
Generelt arbejder jeg med at medarbejderne i Børne- og Ungeområdet
kommer til at arbejde med de ting de er gode til og også på måder, som
virker naturlige for dem. Derfor har vi stadig masser af ting der kunne
gøres ekstra eller optimeres på … men vi prøver at bruge ressourcerne der,
hvor det giver den bedste mening.
Men! fælles for medarbejderne i området er det store hjerte, der banker
for vores børn og unge. Det er guld værd, og det er igangsættende på
mange måder. F.eks. opstod minikirke for børn i alderen 0-3 år i foråret
2016   
Jeg synes, at det er en stor opgave at finde vej i livet som barn og ung anno
2017 – der er en milliard muligheder og der er brug for virkelig mange
aktive til- og fravalg. Mit store ønske er at kunne bidrage til, at de kan
finde deres vej til og i relationen til Jesus og Guds Rige.
Da vi til gudstjenesten Palmesøndag fik en lille meditationsstund kom jeg
sådan til at græde. Jeg fik ondt i maven af bekymring for dem (moderligt
trælst, suk). Da jeg sad der og tabte pusten og modet, viste Gud mig et
billede af blomster, der bare væltede frem. Det var tegnede, kunstneriske
blomster der i al deres smukke og rundhåndede enkelhed brød frem i
hobetal og det blev bare ved og ved.
Det var opmuntrende - jeg tror, at Guds hånd og Guds ansigts lys er med
os. (Salme 44, vers 4).
Tak! til alle som har bidraget i året der gik – jeg glæder mig til at tage fat på
nye opgaver og løse udfordringer sammen med jer fremadrettet.
Har du lyst til at bruge noget af din tid og det du er god til og interesserer
dig for i arbejdet for børn- og unge? Så lad os tale sammen om det,
indkredse det og sætte det i spil … Jeg kan kontaktes face-to-face, på
lone@kova.dk eller 40132486.
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Børn og Unge
RockSolid

Rikke Kjær Poulsen

Hver anden mandag mødes alle Rock Solid lederne – Lone KP, Anders, Mie,
Anne, Jeppe, Thea og Rikke – i KOVA til fællesspisning af Lone Nygaards
kokkerering (Stor tak til Lone, vi er alle taknemmelige for lækker mad). Her
sporer vi os selv ind på aftenen og dennes tema, samt forbereder de sidste
småting – inden der vælter mellem 10-20 børn ind af døren.
Vores aftener tager udgangspunkt i manualer fra YFC, hvis temaer berører
aktuelle emner for aldersgruppen 10-14 år. Til slut på aftenen har vi en halv
times fri leg, hvor Rock Solid’erne kan købe godter i slikboden og nyde
fællesskabet med de andre og lederne. For nyligt er mobilforbud indtrådt,
så vi rigtig kan være til stede med hinanden.
I Rock Solid KOVA kører det lige for tiden på skinner ift. ledere, men på
dette punkt står vi overfor nogle fremtidsudfordringer, da der vil være et
større mandefald efter sommeren. Dette hænger bl.a. sammen med, at vi er
det yngste Rock Solid team i Danmark.
Efter sommeren 2016 har vi haft et generationsskifte i klubben, som vi vil
kalde vellykket. Vi oplever at have en børneflok, der møder stabilt op. De er
utroligt engagerede og går altid til legene og ”Ugens tanke” med et positivt
mind-set. Gruppen består af meget forskelligartede børn (samt ledere),
hvilket vi oplever som et positivt bidrag til fællesskabet, da alle supplerer
hinanden godt.

Sunday Business

Lone Kjær Poulsen

Sunday Business er for børn i 10-14 årsalderen og afholdes i Ungdomsrummet under
søndagens prædikener. Vi er mellem 5 og 15 børn på en typisk søndag.
Sunday Business koordineres af Lone Kjær Poulsen, og er ellers en meget lavpraktisk
størrelse. I sin grundskabelon er dialog, introduktion af viden, hyggespisning og leg de
grundelementer, som krydres og blandes op af de voksne og unge, der besøger Sunday
Business.
Tankerne bag Sunday Business, der er ved at være et par år gammel, har indtil nu været
disse:
-børnene skal møde forskellige voksne og unge fra deres egen kirke, så vi får knyttet
generationerne sammen og dermed giver børnene et tilhørsforhold til deres egen kirke
-børnene skal så vidt muligt også møde unge og voksne fra andre kirker, så deres forståelse
af hele Guds familie får plads
-børnene skal kunne bruge det, vi snakker om i deres hverdag
-børnene skal have mulighed for at reflektere over ”svære ting” i livet sammen med voksne,
der tør være med
-børnenes øjne skal åbnes for det indhold der ligger i relationen til Jesus
-børnenes interesse for ”Troens Hus” skal vækkes / forstærkes (forberedelse til
konfirmandundervisningen)
-den voksne/unge skal være ærlig, reel og til stede
Vi tager gerne i mod dig som gæst, hvis du gerne vil bidrage til børnenes modning og
forståelse af tro. Kontakt Lone Kjær Poulsen på lone@kova.dk eller 40132486.
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Mads Peter Kruse

Xplore
Hvilken frugt har du/I set siden sidste årsmøde?
hvad det vil sige at følge Jesus i 2017. De spiller aktivt
med og vokser massivt i både tro og liv. Det er et
privilegium at være med til.
Det har været fantastisk at følges med konfirmanderne til
Xplore. Vi har sammen udforsket forskellige områder af,
Vi har været samlet 16 eftermiddage, hvor vi bl.a. har
haft et forløb med Youth-Alpha. Derudover har
konfirmanderne været på 3 lejre med Konfi-Oase
sammen med konfirmander fra hele landet. Som noget
nyt i år har hver konfirmand fået tilknyttet en ældre
mentor fra menigheden. Alderen på mentorerne har
spændt lige fra 17 til 58 år.
Hvilke udfordringer har du/I arbejdet med på dit
område?
Eneste udfordring til Xplore har været, at vi kunne bruge
meget mere tid sammen 
Hvad er det bedste andre medlemmer kan gøre for at
velsigne og støtte dit område?
Hvis du ønsker at velsigne det næste hold på Xplore, kan
du gøre det ved at skrive til mig om en af følgende tre
ting: 1. Hvis du kunne tænke dig at være mentor for en
konfirmand næste år. 2. Hvis du vil bede fast for en af
konfirmanderne gennem det intensive år på deres
åndelige rejse. 3. Hvis du ved et eller andet om liv eller
tro, som du gerne vil bruge en eftermiddag
på at dele med konfirmanderne.

Ungdomsgruppen

Minikirke

Esther Oslo Bjerre

Minikirke er efterhånden ved at have fundet sine fødder og vi
oplever god og stigende tilslutning. Der er mellem 2 og 8 børn,
som varierer fra gang til gang. De fleste børn kender nu
formen, hvor hånddukken ”Kevin” er et hit, ligesom sangene
bliver mere og mere kendte og vellidte. Vi oplever, at børnene
glæder sig til at komme til Minikirke og føler sig trygge. Det er
en glæde, at børnene herigennem kan få en oplevelse af at
komme i kirke og lære om Jesus i børnehøjde, samt lære
hinanden at kende. Derudover er det også en fornøjelse for
forældrene at møde hinanden, hvilket styrker fællesskabet i
menigheden.
Det er en lille håndfuld forældre, der på skift står for at holde
Minikirke. Formen er gjort enkel, så den kræver mindst mulig
forberedelse. Alle er velkomne til at deltage og vi håber, der på
sigt er flere forældre, der vil melde sig.
Minikirke holder til i mødelokalet, hvor der nu er blevet sat en
kassereol ind, så der er plads til legetøj. Vi tager fortsat gerne
imod godt legetøj til børn i alderen 0-3 år og ønsker også en
børnevenlig voksdug.

Bent Rasmussen

Det er dejligt, at vi som Ungdomsgruppe må komme ud og besøge jer andre fra kirken. Det skaber fællesskab og samhørighed
mellem jer og os. Vi har et stort ønske om at føle os som en integreret del af kirken, og fællesskabet og samhørigheden er
vigtigt i dette ønske. Vi har et godt fællesskab i Ungdomsgruppen. Vi er forskellige og bidrager med noget forskelligt til
fællesskabet. Hvert år er der unge, der forlader gruppen, og andre der starter i gruppen. Det er et lod, vi har, når skole og
uddannelsessteder ikke ligger i Kolding, men det er også med til at modne de unge til at tage ansvar for nye i gruppen og til at
træde ind i fællesskabet.
Samtidig med, at vi bidrager med noget forskelligt til Ungdomsgruppen, så er det også en udfordring, at vi er forskellige. Vi
har forskellige behov og ønsker, og det gør det udfordrende, at kunne dække alle behov på et tilstrækkeligt niveau.
Vi er en sårbar gruppe, da vi ikke er ret mange unge. Det er en parameter, vi ikke selv kan ændre på, så derfor er det dejligt, at
samværet bliver prioriteret højt af alle i Ungdomsgruppen.
Det har været rigtig godt at komme ud til jer i menigheden og holde nogen af vores aftenmøder. Det sætter alle stor pris på.
Både de unge, og også vores værter. Vi håber derfor, at der også fremover, vil være nogen, der vil åbne deres hjem for
Ungdomsgruppen og invitere os på aftensmad og aftenskaffe. Der er fra de unge udtrykt ønske om at bruge mere tid sammen
med værterne og lære dem bedre at kende. Derfor håber vi, at kommende værter vil bruge lidt tid på at fortælle om dem
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selv, deres relation til Gud, og eventuelt nogle livserfaringer, som de unge kan lære af.
Vi kunne godt tænke os at lave nogle aktiviteter sammen, som koster penge. Hvis nogen skulle have lyst til at sponsorere
Ungdomsgruppen, så vi kan tage på ture, så vil vi sætte stor pris på det.

Diakoni og mission

Venskabsfamilier

Elsebeth Fischer -Nielsen

Elsebeth arbejder som
koordinator i Tværkulturelt
Kirkeligt Netværk i Kolding
(TKNK). Et netværk der
matcher venskabsfamilier
og arrangerer ”Middag på
Tværs” i samarbejde med 8
kirker og IM.

Hvilken frugt har du set indenfor det sidste år?
Inden for det sidste år har jeg set, at venskabsfamilierne i KOVA har været gode til at tage deres udenlandske venner med til
gudstjeneste og andre arrangementer i KOVA. Der er også nye familier, der har meldt sig som venskabsfamilie.
KOVA er den menighed i Kolding, der har været i stand til at engagere sig stærkest på dette område med 9 match ud af 35
siden begyndelsen i juni 2015.
KOVA har også haft ”Middag på Tværs” i 2016 og har det igen d. 1.9. 2017.
Hvilke udfordringer har du i dit tjenesteområde?
Udfordringen er at finde nok venskabsfamilier, specielt til de udenlandske storfamilier. I forbindelse med familierne, kunne
det være en mulighed for seniorer at virke som bedsteforældre.
En udfordring er også at få flere kirker/foreninger engageret.
Hvad er det bedste andre medlemmer i KOVA kan gøre for at velsigne og støtte arbejdet i det kommende år?
Et par vigtige punkter er:
-at tænke over om du/I skulle blive venskabsfamilie.
-at være imødekommende, når en dansk venskabsfamilie tager deres udenlandske familie/person med i KOVA.
Jeg glæder mig over, at der er mange i KOVA, der er villige til at engagere sig i tjenesten blandt de fremmede.

Middag på tværs

Charlotte Christensen

Vi havde Middag på Tværs i KOVA d. 2. sept. 2016 for første gang. Arrangementet var arrangeret i samarbejde med Elizabeth
Padillo og Elsebeth Fisher-Nielsen. Christine Toldam og jeg var med fra KOVA, og vi fik hurtigt tilsagn fra Mads Peter Kruse og
Anne-Marie Rasmussen, som stod for henholdsvis andagt og musik. Kirsten Nørgaard arrangerede en succesfuld fælles
leg/quish og Sigbjørn Sørensen spillede til sanglege. Der var en rigtig god stemning og der var god respons på Mads Peters
'andagt'. Der var et godt samarbejde og jeg synes, at det blev en rigtig fin aften med fællesskab på tværs af kirker og
kulturer.
Udfordringerne er ikke nævneværdige, og menigheden kan velsigne og støtte idéen ved at bede for endnu-ikke kristne og så
møde endnu mere talstærkt op på aftenen. 
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VinterVarm, Hjemlig jul og New Start Kolding.

Simone hvid Nielsen

Projektet VinterVarm fandt sted i oktober i samarbejde med Hands & Feet,
og havde som formål at indsamle varmt tøj og uddele det til dem, der
havde brug for det. KOVA deltog som indsamlingsstation og mange
medlemmer donerede tøj. Flere andre kirker i Kolding deltog også.
Der blev indsamlet rigtig meget tøj; mere end 50 sække. Tøjet blev delt ud
mange forskellige steder.
Der blev delt ud til enkelt personer og familier, som vi og vores netværk
havde og har kontakt med; specielt flygtninge fra Eritrea og Syrien. Vi delte
også børnetøj ud til marginaliserede familier gennem GadeMix og
Familienetværket i Apostolsk Kirke og til hjemløse gennem
forsorgshjemmet Overmarksgården.
Gennem VinterVarm fik vi også kontakt til den frivillige organisation New
Start Kolding, hvilket skulle vise sig at være begyndelsen på et nyt
samarbejde.
D. 24. december holdt vi (jeg og Jakob Engell fra Hands & Feet) juleaften
som ”Hjemlig Jul”, hvor vi åbnede dørene for mennesker, som ikke har
ressourcer, netværk, hjem eller andre udfordringer, som gør det svært selv
at holde en hyggelig juleaften.
Hjemlig Jul fandt sted i både Kolding og Esbjerg og vi var tilsammen 53
deltagere og frivillige.
Mange gæster gav udtryk for, at det havde været en rigtig god aften –
nogle oplevede endda, at det var den bedste juleaften i deres liv. Flere
havde været meget nervøse for at komme ind og overvejede at blive væk,
men oplevede at føle sig hjemme, da de trådte ind på højskolen, som vi fik
lov at låne til arrangementet.
Der var stor opbakning til Hjemlig Jul fra KOVA, hvor mange medlemmer
hjalp med at løfte den store opgave med at købe gaver til gæsterne – som
de vel at mærke aldrig havde mødt.
Gaverne var meget betydningsfulde for gæsterne, og flere oplevede at få
lige, hvad de havde ønsket sig. Nogle havde ellers kunnet se frem til en jul
alene, uden gaver, fællesskab, julemad eller andre af de ting, som mange af
os tager for givet.
En frugt af efterårets og vinterens projekter, blev KOVAs samarbejde med
New Start Kolding. New Start Kolding er en frivillig organisation, som
indsamler ting, der kan hjælpe flygtninge med at komme godt i gang med
deres nye liv i Kolding. Dette kan for eksempel være tøj og køkkenudstyr.
Vi besøgte New Start i forbindelse med VinterVarm. Vi mødte dem i deres
lokaler i Nr. Bjert og de fortalte, at de lånte lokalerne gratis, men at det var
problematisk for flygtningene at komme til og fra Nr. Bjert. Herudover var
de også usikre på, hvor længe de kunne blive i de lånte lokaler, som også
var meget små.
I den efterfølgende tid tænkte jeg over, om ikke jeg kunne finde en løsning,
så de kunne komme tættere på byen, og kom da i tanke om kirkens store,
tomme kælder. Jeg og Mads Peter vendte tanken og arbejdede videre på
ideen.
Jeg kontaktede New Start i slutningen af december 2016 med tilbuddet om
at flytte ind i vores kælder. De blev meget overvældede, og det viste sig, at
formanden tidligere samme dag havde givet besked til bestyrelsen om, at
de måtte lukke foreningen, da de ikke længere kunne låne de gamle lokaler
og ikke kunne finde nye. De skulle være ude af de gamle lokaler 1. januar.
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Frank Toldam

Missionsteam
Hvilken frugt har du/I set siden sidste årsmøde?
Vi har i teamet fået styr på klare, objektive kriterier for hvem og hvad
der kan søge(-s) støtte til. Ansøgningsskemaet og kriterierne er lagt op
på KOVAs hjemmeside, med adgang for alle der har koden til de
interne sider. Denne praksis gør tilgængeligheden overskuelig og
gennemsigtig, og vil lette vores administration (håber vi).
Frugten af dette forarbejde er, at vi pt. har støttet 4 projekter. Vi har
sendt 3 unge mennesker med indsamlede midler til deres DTS-ophold
i hhv. Tyskland, Hawaii og Californien og 1 til Impact i Mellemamerika.
Vi har fastholdt den oprindelige støtte til Lukas Christensen, som nu er
tilbage i Bangladesh. Han og Siska har valgt at forfølge Guds kald til
den Nordlige del af landet. Vi forventer, at få aftalt vores støtte
fremadrettet med Lukas medio 2017.
En anden frugt af det forberedende arbejde er også, at vi har talt os
nærmere ind på emnet, og dermed kvalificeret vores fokus yderligere
på missionsengagementet i KOVA. Den sidste digitale undersøgelse af
menighedens engagement missionalt set, giver et større overblik og
kan målrette den fælles indsats.
Hvilke udfordringer har du/I arbejdet med på dit tjenesteområde?
Vores udfordring er pt. at få formidlet tankerne bag teamets arbejde
ud til menigheden, for dermed at skabe medejerskab og
missionsengagement til glæde for andre end os selv.
Hvad er det bedste andre medlemmer i Kolding Valgmenighed kan
gøre, for at velsigne og støtte dit område det kommende år?
Ved at byde ind med gode ideer til at rejse midler i forbindelse med
vores nuværende og kommende støtteprojekter. Vi er velsignet med
gavmildhed og offervillighed til indsamlingerne til gudstjenesterne og
det glæder vi os over.

Parkursus

Bo Christensen

Så lykkedes det at komme i gang med Parkursus!
For halvandet år siden gik det nemlig i vasken.
I år afholder vi Parkursus som cellegruppe, og vi
har fundet kald og energi i at gøre det sammen her
i foråret. I den periode har vi kun celle en gang om
måneden. Derudover har vi god hjælp fra et par fra
Apostolsk kirke, som hjælper med det praktiske og
også har to undervisningsaftener. Det er forskellige
par der underviser; både fra KOVA og fra andre
kirker.
Det er 7 aftener med ca. 14 dages interval, der
fungerer som dating-aftener fra kl. 19-21.30.
Hvert par sidder ved et bord for sig selv og
modtager undervisning og snakker sammen, når
der er opgaver. Der er ingen snak i mellem
parrene. Vi har så dækket op med service og
stearinlys, servietter m.m. på de enkelte borde, så
der bliver hyggeligt.
Der er et større kaffebord, snacks og frugt, samt
diverse drikkevarer.
Mange fra menigheden har været så søde og bage
til en del af aftenerne - tusind tak for det.
Der er 8 par - og det er rigtig flot. Vi oplever, at
parrene er trofaste til at komme. Ca. halvdelen er
fra vores menighed, mens resten kommer ude fra
og ikke alle er kirkevante.
Vi er glade for at være i det. Det giver mening og
styrker også vores cellefællesskab at række ud
sammen.
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Privat økonomi

Jørgen Rossander Nielsen

”Hjælp til privatøkonomi” har haft et godt og stille år. De, der har spurgt om hjælp, har fået nye input til deres
økonomi og har genskabt en forståelse af og overblik over egen økonomi. Vi bliver brugt til at se økonomien
igennem og snakke om muligheder med nye, ”neutrale” øjne i forhold til familie, venner og banken, som ellers
bliver brugt til sparring om de økonomiske forhold.
Vi har ikke det helt store koncept, som vi skal igennem. Vi møder op med et blankt stykke papir og en
lommeregner, og så snakker vi om det, der er behov for; f.eks. budget, belåning, købe/leje bolig, dele- eller
fællesøkonomi m.m. og så afslutter vi med at finde ud af, om der er behov for at mødes flere gange.
Det er en glæde, at hjælpe med det vi kan på det økonomiske område. Ring eller skriv, hvis I selv eller andre har
brug for hjælp til at få overblik over økonomien.
Jeg afslutter med en kort præsentation af ”Hjælp til privatøkonomien”:
Vi tilbyder rådgivning og vejledning om privatøkonomi i det omfang, der er brug for det og ønske om det.
•
Vi kan ikke påtage os ansvaret for jeres økonomi, men vi kan tilbyde en fortrolig samtale.
•
Vi kan ikke løse alle jeres problemer, men vi kan hjælpe med at skabe et overblik.
•
Vi kan ikke træffe beslutninger på jeres vegne, men vi kan pege på de områder, hvor der er behov
for at træffe nogle valg.
Alt foregår naturligvis under fuld fortrolighed. Kontakt efter eget ønske en af følgende for en aftale:
Jørgen Rossander Nielsen - mobil 21 77 43 01
Jens Chr. Olesen - mobil 50 51 64 90

Informationsteam
Simon Bjerre
Arbejdet i kommunikationsudvalget har særligt handlet om videreudvikling af hjemmesiden, som kom på plads sidste
år. Der har været nogle opgaver omkring intranettet og kalender-funktionen. Den sidste del af året har især omhandlet
den nye Kanalstrategi. Kanalstrategien giver nogle retningslinjer for, hvilke medier KOVA anvender, og hvordan vi får
mest muligt ud af dem. Hvilke informationer skal f.eks. være på intranettet, Facebook, hjemmesiden eller i
nyhedsmailen?
Det kommende år kan medlemmerne støtte arbejdet ved at "synes godt om" den kommende KOVA Facebook-side.
Derudover må medlemmerne også gerne like og dele indhold, som bliver lagt op på siden, så mange flere kan få øjnene
op for KOVAs aktiviteter, prædikener og budskaber.
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Drift Industrivej 12
Udsmykning

Kirsten Nørgaard og Anne Mette Vesterlund
Billeder i Cafeen
Vi har med stor glæde i de år, vi har været på Industrivej 12, sørget for skiftende
udstillinger af ca. 4 måneders varighed. Det har ikke været svært at finde personer, der vil
låne os deres billeder. Som TAK får de en buket, når udstillingen er slut.
Lige nu er det Kirsten Kornums billeder, der skaber stemning og hygge, når man træder
ind af døren.
Vi håber, at alle nyder de mange forskellige kunstneriske udtryk. Skulle der være nogen, I
ikke bryder jer om, så varer det ikke længe, før der kommer noget nyt at se på.

Kirsten Nørgaard og Åse Dall Hardt
Blomster på alteret
Ja, det er en af de ting, som man virkelig lægger mærke til,
når de ikke er der. Vi prøver med enkle midler at variere efter
årstid, højtid, hverdag og fest.
Af og til er der også symbolik i blomstervalget.
Vi glæder os over at gøre det smukt til gudstjenesten.

Pedel

Henning Hellesøe Hansen

KOVA er et dejligt sted, som bliver brugt flittigt. Derfor er der også til tider
en del pedelarbejde at ordne. Det kan være alt fra vandhaner der lækker - til
fliser der tipper. 
Senest har vi fået nye knagerækker. Og i køkkenet har der været en del
arbejde i forbindelse med installeringen af den nye ovn.
Hvis du i KOVA falder over noget der trænger til at blive repareret, så kan
det skrives på whiteboard tavlen på kontoret under ”Pedellens hjørne”.
Det er dejligt at tjene med på den praktiske front, så tingene kan fungere for
os alle. Tak til alle der giver en hånd med.

Rengøring
Stig Nygaard Madsen
Vi har lige pt. 5 faste hold til gulvvask + 2 hold, der tager et par gange pr. halvår og en der
hjælper med vask af klude.
Herudover har en person taget tjansen med ugentlig rengøring af toiletter, tørre støv af
og passe blomster og en anden holder køkkenet pænt og rent og kører på
genbrugspladsen.
Så alt i alt er der mange hænder i sving for at vores lokaler fremstår indbydende - og dem
der lejer kirkens lokaler giver udtryk for, at det altid er pænt og rent.
Tak til jer alle! - I er hverdagens helte.
Flere fra teamet lægger om muligt tjansen om tirsdagen, hvor der er mulighed for
tidebøn og fælleskab med kirkens øvrige stab. Det har både stab og team glæde af.
Arbejdsdagene hører også til dette tjenesteområde. Der var til forårets arbejdsdag ikke så
mange folk, men de der kom, var vældig effektive. Tak fordi I kom og bar med!
Det er sjovere, når mange hjælpes ad, og det der nås på arbejdsdagene betyder meget
for, hvor stort arbejdet bliver med den daglige rengøring. Det kunne derfor være skønt,
om endnu flere vil prioritere arbejdsdagene.
Næste gang vil vi prøve at få datoen for arbejdsdagen ud i bedre tid, for det kneb det vist
lidt med sidst! Vi vil også gerne have mindst et gulvvaskehold mere. Så meld dig endelig
til mig på 29855657, hvis du er frisk på en tjans!

15

Gudstjenester
GT- teamledere

Mads Peter Kruse

Hvilken frugt har du/I set siden sidste årsmøde?
Forud for hver gudstjeneste ligger der mange forberedelser. Gudstjeneste-teamlederne er dem der samler alle tråde,
indkalder til teammøde og søger for at alle på teamet har, hvad de har brug for praktisk og menneskeligt. Der er ca.
50 forskellige mennesker der tjener på vores gudstjenester i løbet af et år, så hver gang en gudstjeneste fungerer, så
gi’ et skulderklap til teamlederen. I september var en stor del af de 50 frivillige samlet til Gudstjeneste-teambuilding
med mad, inspiration, teamproces og tilbedelse.
Hvilke udfordringer har du/I arbejdet med på dit område?
En positiv udfordring er, at vi holder flere gudstjenester i Kolding Valgmenighed. Siden 2014 er antallet steget med
20%. Derfor er korpset af teamledere blevet udvidet det sidste år med Mette Sørensen og Thomas Meldgaard.
Hvad er det bedste andre medlemmer kan gøre for at velsigne og støtte dit område?
Måske er det dig der skal være ny teamleder næste gang? Hvis du brænder for at se andre lykkes i deres tjeneste og
er god til at være på foran mange mennesker, så gi’ mig lige et hint ;-)

Kirkefrokost

Jens Chr. Olesen

Kirkefrokost blev introduceret den 7. september 2014, og det er blevet en
regelmæssig, månedlig aktivitet. Målsætningen er at skabe rammer for et
fællesskab, så deltagerne i gudstjenester får mulighed for at lære hinanden bedre
at kende. Hen over det sidste års tid har der været tendens til stigning i antal
deltagere, og der har været flere arrangementer med længerevarende samtaler
ved bordene. Desuden er der oftere inviteret gæster, og det er meget glædeligt.
Målsætningen er også at holde omkostninger og priser nede, og det har været
muligt at fastholde den lave pris og samtidig finde gode tilbud, så der samlet set
har været overskud i alle årene. For 2016 blev det til et plus på 1.937 kr., som går til
driften af KOVA.
Den største udfordring er at kunne tilpasse mængden til antallet af deltagere, da
der ikke er tilmelding. Det har fungeret nogenlunde, og der samles løbende op med
erfaringer. Der har kun været et par gange med en stor mængde overskydende
mad, som dog ofte kan nedfryses.
Tjenesten bærer meget lønnen i sig selv. Der har været positiv respons, og synet af
børnenes leg gør godt. Brug anledningen til at invitere familie og venner. Lær mere
om flere gennem samtaler ved bordene. Benyt lejligheden til at tage på familieture
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langs skov og strand på vejen hjem. Nyd det! Ideer er altid velkomne.

Forbøn

Lene og Bjarne Follmann

Ved hver gudstjeneste i KOVA er der mulighed for forbøn.
Herigennem gives der mulighed for at respondere på Guds tiltale, at
søge forbøn for konkrete behov og situationer. Vi oplever, at det er
blevet en tryg og integreret del i gudstjenesten,og at menigheden
benytter sig af det ved hver gudstjeneste.
Sidste år oplevede vi en markant reducering af forbedere, så i en
længere periode bestod gruppen af 4 personer. Efter nytår er Mette
Østergaard og Stefani Bock kommet til. Det er rigtig dejligt, at der nu
er flere til at løfte tjenesten! Og der er plads til endnu flere, SÅ hvis
du føler dig tilskyndet til forbønstjenesten eller ser et medlem, som
du tænker måske bærer tjenesten, så giv vedkommende en
opmuntring til at melde sig på banen og prøve det af. Og kom og få
en snak om det.
Hver 2. torsdag fra kl. 19-20 er der bedemøde i KOVA. Her er vi en lille
gruppe, som mødes for at bede for menigheden og det Gud lægger
på hjertet. Vi tror på, det er en af grundpillerne i enhver menighed SÅ velkommen til at være med.

Kirketjenere

Åse og Henning Hansen

Vi synes, at det er et rigtig velsignet arbejde vi har.
Vi er også glade for den opbakning vi har fra de andre i
gruppen; det er altid let at få byttet en "vagt", hvis man
er forhindret.
Vi vil meget gerne have et hold mere på to personer. Lige
nu er vi tre hold.
Henvend dig straks til Henning på 22233066.

Teknik

Jonas Bock Nielsen

På teknikområdet har vi fokuseret på at gøre hinanden bedre
med et kursus først på året.
Kirken har lavet nogle byttehandler så vi nu ikke har så meget
ude på lageret. Vi har på den måde fået ny mixer, et par
mikrofoner og en del “printplader” der forbedrer
lydkvaliteten.
Hvis du har mod på at prøve kræfter med skærm eller lyd er
der altid brug for hjælp.
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Fællesskaber

Cellegrupper

Mads Peter Kruse

Hvilken frugt har du/I set siden sidste årsmøde?
I det sidste år er der dannet nye cellegrupper. Jeg hører historier om, hvordan det tætte fællesskab i cellerne er en
styrke i det åndelige liv; også rent praktisk, hvor man har øje for, at de andre i cellen kan have brug for en
hjælpende hånd.
Hvilke udfordringer har du/I arbejdet med på dit område?
Indenfor det sidste års tid er Jørgen Rossander Nielsen stoppet som cellekoordinator og jeg har overtaget posten.
Stor tak til Jørgen, som har gjort et solidt stykke arbejde i en lang årrække. Det har jeg så ikke (altså gjort et solidt
stykke arbejde på celleområdet). De små fællesskaber trænger til en kraftig opprioritering, for de spiller en vigtig
rolle. Der skal være mere back-up til cellelederne og det skal være mere tydeligt for nye, hvordan man kommer
med i en cellegruppe.
Hvad er det bedste andre medlemmer kan gøre for at velsigne og støtte dit område?
Alt hvad I har af gode input til celle-området modtages med tak. Det være sig erfaringer, behov, ideer til struktur,
ideer til udrustning - You name it.
Derudover vil jeg opfordre alle til at invitere nye med i deres cellegruppe. Tag også fat i mig, hvis du gerne vil med i
en celle, ønsker at starte en celle eller har brug for hjælp til din cellegruppe.

Social Søndag

Helene og Filip Førislund

Formålet med social søndag er, at der skal ske noget hver søndag i kirken. Hvis man ikke lige får tjekket
kalenderen, så kommer man i hvert tilfælde ikke til en lukket dør. Det sociale fællesskab er i centrum og vi ønsker
at skabe relationer på tværs af alder og tjenesteområder i kirken. Det er et uformelt forum for samvær med
muligheden for at dele liv og lære andre at kende, som man måske ikke plejer at snakke med.
Vi har i år til Social Søndag lavet følgende:
Kolonihavehygge hos Helene og Filip, cykling og gåtur med Mads Peter, været på Økolariet i Vejle, spillet brætspil
med Lone, Stig og Simone, haft julehygge med Sanne og Rachel, været på tur i Marielundskoven med Jens
Christian, og senest været på Tangsafari i Hejlsminde. Resten af året kommer der en guidet tur i Christiansfeld ved
Jens Christian, og vi arbejder på at kunne arrangere et gårdbesøg også, inden vi slutter af og siger tak for denne
gang.
Vi besluttede at prøve Social Søndag af i ét år og så vurdere, om der ville være basis for at fortsætte. Vi troede
nok, at behovet var større end det er, så vi er ofte kun 10-15 personer til arrangementerne - men det er altid
hyggeligt. Da vi oplever, at der ikke er så stort et behov, vil vi efter sommerferien kun lave Social Søndag på
udvalgte søndage, f.eks. op til jul, påske og omkring sommerferien.
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5 BRD 2 FiSK

Anne Marie Rasmussen

5 BRD 2 FiSK startede i foråret 2016. Egentligt var vi en cellegruppe for
børnefamilier, som blev udvidet med flere unge par. Cellegruppen
voksede og ingen af os ønskede at undvære de andre. For vi opdagede
at diversiteten i vores forskellige livssituationer gav os en stor styrke.
Samtidigt gav det uformelle miljø i vores mindre fællesskab os et
nærvær og en ærlighed som vi ville beholde.
Derfor valgte vi at forvandle cellegruppen til klyngen 5 BRD og 2 FiSK.
Et sted hvor der altid er nok føde (både åndelig og fysisk) og plads til
alle, både unge og ældre, singler og gifte folk, små børn, teenagere og
voksne. Arrangementet har haft bred appel og vi samles mellem 30 og
40 personer.
De fleste gange har vi inviteret en taler til at holde et oplæg for de
voksne, mens børnene ser Disney Sjov og X-faktor. Ellers holder vi selv
et oplæg, som vi så kan vende i mindre grupper.
Temaerne har indti l nu været:
"Troshistorier" (forår 2016)
"Tværkirkelighed - besøg fra andre kirker" (efterår 2016)
"Jesus i virkeligheden" (forår 2017)
Efter oplægget samles vi igen omkring kaffe og kage, inden vi siger
pænt farvel og på gensyn når kl. bliver 21:00.
Vi oplever os velsignede i vores tjeneste, 5 BRD og 2 FiSK er et godt
sted at være. Hvor der både er plads til at lære nye at kende, få sig et
åndeligt input og til i fællesskab at koble af ovenpå endnu en
arbejdsuge.

Menighedslejr

Gitte Schou-Jensen

Det er dejligt, at der er god opbakning til vores menighedslejr. Det er værdifuldt, at vi kan bruge en weekend sammen
socialt og åndeligt. Det styrker vort fællesskab med hinanden på tværs..
Der er behov for mange ressourcer, når en hel weekend skal køre med tilbud til forskellige aldersgrupper og forplejning til
alle. Derfor er det også en rigtig stor hjælp, når folk stiller sig til rådighed og siger ja til at hjælpe til med stort og småt, når
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vi fra lejrudvalget spørger.

