NORDDJURS PROVSTI
Kirken kan mere, end du tror

Norddjurs-kirkernes sociale profil og arbejde
Du kender den klassiske gudstjeneste, konfirmationsforberedelse, barnedåb, bryllup og begravelse. De traditionelle kirkelige handlinger er for mange synonym
med store, livsændrende begivenheder, men i dag er
folkekirken meget mere end det. I Norddjurs Provsti
ønsker vi at skabe nærvær og relevans for alle også
uden for kirkerummet.
Derfor støtter provstiet op om kommunens sociale
indsats. Gennem forskellige lokalforankrede tiltag
bidrager Norddjurs-kirkerne med at omsætte
næstekærlighed til praksis og skabe rum og plads til
mennesker.

Café Grenaa
Et af de tiltag, som Norddjurs Provsti støtter, er Café
Grenaa. Caféen drives af landsorganisationen KFUM’s
Sociale Arbejde, og her har gæsterne mulighed for
at indgå i et helt særligt fællesskab, hvor tryghed og
omsorg er vigtige værdier, og hvor der er plads til alle,
der har plads til andre. Caféen styres af den daglige
leder samt en stor gruppe frivillige, der alle bidrager til
et sikkert og positivt miljø.
Caféen byder på en række gratis aktiviteter og tilbud,
såsom fællesspisning, kort og brætspil, kreativt værksted, samvær for senhjerneskadede, gåklub og ture
ud af huset. Alt sammen til glæde for caféens gæster.

”At samarbejde med provstiet om at tage
ansvar og være med til at løfte det sociale
arbejde i Grenaa og Norddjurs Kommune,
giver så meget mening, og er samtidigt
spændende og udfordrende”
Kenneth, Leder Café Grenaa
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”Café Grenaa betyder, jeg får ro i mit
hoved, og at jeg kan få lov til at være mig
selv. Her er der ikke nogen der ser skævt til
en, fordi man er psykisk sårbar. Man bliver
mødt i øjenhøjde, og her er plads til alle”
Mads, 22 år

”Jeg er rigtig glad for, at komme på Caféen, hvor
man kommer som man er, og vi har alle forståelse
for hinandens udfordringer. Der er en del frivillige
derinde, som gør et kæmpe stykke arbejde, det
er utrolig værdifuldt for folk som mig, der er senhjerneskadet.”
Tommy, 62 år

Andre af kirkens tiltag
Ud over Café Grenaa er Norddjurs Provsti også engageret i andre typer af socialt arbejde fordelt over hele
kommunen. Det være sig bl.a. konfirmandhjælp og julehjælp til familier med lavere indkomst end gennemsnittet, strikke- og hækleklubber, hvor de lokale laver
huer og halstørklæder til udsatte børn, babysalmesang
for nybagte forældre og deres børn, kirkekoncerter
med lokale og nationale artister og meget mere.
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Norddjurs-kirkerne og provstiet har stor interesse i at
støtte tiltag i hele området, så hvis du sidder inde med
en god idé eller et projekt, så hører vi gerne fra dig.
Tlf.: 86 33 13 16 eller 52 39 87 91
Mail: norddjurs.provsti@km.dk
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Kirkerne i Norddjurs

Norddjurs Provsti er inddelt i tre pastorater: Vestre,
Midt og Fornæs. Her arbejder 15 præster sammen i
teams, og derudover er der også en præst ansat på
Anholt. Provstiet har desuden to valgmenigheder:
Norddjursland og Fjellerup, samt 24 menighedsråd,
der hver især arbejder for deres lokale kirkes liv og
vækst.
Kirken er i hvert sogn i Norddjurs et synligt lokalt samlingspunkt med stærke traditioner og ritualer, der er
rammen om festdage og markeringer af store begivenheder i menneskers liv. Præsterne, medarbejderne og
folkevalgte personer i menighedsrådene arbejder med

Kontakt til provstikontoret
Nørregade 12, 1. tv.
8500 Grenaa
Tlf.: 86 33 13 16
Tlf.: 52 39 87 91
E-mail: norddjurs.provsti@km.dk
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at udvikle aktiviteter, fællesskaber, særlige gudstjenester, koncerter og meget andet, der giver værdi i nærmiljøet. Hen over sognegrænserne udfoldes samarbejde om aktiviteter og præster, der styrker fællesskabet i
det lidt større perspektiv. Kirkerne har i øvrigt fokus på
det sociale ansvar, på en grøn profil, og på betydningen af kulturarven med kirkens enestående historiske
bygninger og omliggende kirkegårde.
Du kan læse mere om de enkelte pastorater og sogne
på følgende hjemmesider:
www.norddjursvestrepastorat.dk
www.norddjursmidtpastorat.dk
www.fornaespastorat.dk
www.norddjursprovsti.dk
www.sogn.dk

Kontortid:
Mandag til torsdag: . .  kl. 9.00-14.00
Fredag:. . . . . . . . . . . . .  kl. 8.00-12.00
Åben telefon:
Mandag til torsdag: . .  kl. 8.00-15.00
Fredag:. . . . . . . . . . . . .  kl. 8.00-12.00
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Der bor 37.077 mennesker i Norddjurs Kommune, og
31.383 af dem er medlemmer af folkekirken. Det svarer
til 84,6 %.
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