
KIRKERNES
SOCIALE ARBEJDE
I VIBORG

Om os
"Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har til formål at
udføre og støtte diakonalt og socialt arbejde i Viborg
Kommune" (§2).

Foreningen blev oprettet som Viborg Menighedspleje
i 1877 og har gennem mere end 140 år udført socialt
og diakonalt arbejde i Viborg. 

I dag består foreningen af 22 medlemssogne,
private støttemedlemmer og erhvervsmedlemmer. 
Der er 180 frivillige tilknyttet vores forskellige
arbejdsgrupper, som sammen med en ansat
koordinator beskæftiger sig med sociale aktiviteter
til gavn for børn, unge og voksne i Viborg Kommune. 

Odshøjvej 7B, 8800 Viborg

50 51 52 63

Kontakt.ksa@gmail.com

www.kirkernessocialearbejde.dk

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg



Jul i Fællesskab

Aflastnings- og vågetjeneste
Aflastningstjenesten hjælper
pårørende til alvorligt syge ved at
aflaste i op til tre timer én gang om
ugen, mens vågetjenesten våger
ved døende i den sidste fase.

Sorggrupper for børn, unge
og voksne 
Sorggrupper er for børn, unge og
voksne, der har mistet en
nærtstående. Grupperne består af
6-8 deltagere og mødes hver
anden uge. 

Julehjælp
Mange familier har ikke råd til
alt det, der hører julen til.
Julehjælpen kan søges i eget
sogn.

Netværksgrupper for unge 

Netværksgrupper er for unge
mellem 15-25 år, som samles
omkring et fælles tema såsom
ensomhed, selvværd, netværk eller
sorg. Der er 6-8 deltagere i en
gruppe, som mødes tre timer hver
anden uge. Hver gang afsluttes
med madlavning og
fællesspisning. 

Børnefødselsdagsfond

Trivselsgrupper for skolebørn

Konfirmationshjælp Workshop for konfirmander

Hvert år arrangerer vi fælles
juleaften for enlige, par og
børnefamilier med traditionel
dansk julemad, mandelgave,
salmer, gaver, juletræ og konfekt.

Sommerlejr

Babysalmesang og
barselscafé 

Karlekammeret - et
fællesskab for mænd

Familienetværk og
fællesspisning

Hvert år arrangerer vi sommerlejr
for udsatte og økonomisk trængte
familier. Det er en uge fyldt med
aktiviteter, hvor familierne får gode
oplevelser sammen som familie og
sammen med andre familier. 

Hver måned mødes familier og
frivillige til familieaktiviteter og
fællesspisning. Her får familierne et
fællesskab med andre
børnefamilier og udvider deres
netværk. 

Et tilbud til udsatte børnefamilier om
hjælp til at arrangere en fødselsdag
for barnets klassekammerater.
Derudover kan børn udvælge en gave
og pakke den ind i vores gavestation,
så de har mulighed for at deltage på
lige fod med andre i deres
kammeraters fødselsdagsfest. 

Her kan forældre mødes i et
fællesskab med andre forældre på
barsel. 

Sorgkorps
I samarbejde med skolerne
tilbyder vi samtalegrupper for
børn, der har skilte forældre, har
mistet en nærtstående eller af
andre årsager har det svært.

Hver måned mødes mænd til
sociale og faglige arrangementer,
som skaber fællesskab og udvider
deres netværk. 

Diakonidage for konfirmander 

Et tilbud til konfirmander om at
designe og sy deres egen
konfirmationskjole af genbrugskjoler
og -materialer.

Sorgkorpset består af frivillige, der
selv har oplevet et tab, og som
tilbyder en-til-en-samtaler med
pårørende, der netop har mistet en
nærtstående.
 

Familier kan søge om en
økonomisk håndsrækning til
konfirmation. 

Konfirmandholdet bevæger sig 
rundt i Viborg og møder forskellige
steder mennesker, som fortæller
deres livshistorie. Formålet er, at
konfirmanderne lever sig ind i andre
menneskers livsvilkår
(empatitræning) og får et konkret
indblik i kirkens omsorgsarbejde. 

I Kirkernes Sociale Arbejde tilbyder vi aktiviteter, som
hjælper udsatte mennesker i alle aldersgrupper. 
I oversigten ses de mange gratis aktiviteter, vi
tilbyder i Viborg Kommune, og som alle er drevet af
frivillige. 

Hjælp os med at hjælpe
Privatpersoner kan ved at indmelde sig som
støttemedlem støtte vores sociale arbejde med 
200 kr. årligt.   

Virksomheder kan for 1.000 kr. årligt tegne et
erhvervsmedlemsskab og gøre en forskel for
mennesker i en udsat livssituation.

Kontakt os for nærmere information om de enkelte
aktiviteter, eller hvis du ønsker at engagere dig som
frivillig eller støtte os økonomisk.

Det gør vi


