- en håndsrækning i hverdagen

KSA KIRKERNES SOCIALE ARBEJDE I SILKEBORG

KSA Silkeborg er et netværk af otte kirker og menigheder i Silkeborg, som
gennem frivilligt arbejde rækker ud med hjælp og omsorg. Vi vil gerne være
en udstrakt hånd for dem, der kæmper med udfordringer i livet. Vi vil gennem
vores hjælp bringe håb og støtte til dem, som har brug for det i Silkeborg og
omegn.
Vi bygger vores arbejde på det kristne livs- og menneskesyn. Vi tror på, at alle
mennesker er skabt af Gud og dermed er unikke og værdifulde.
Vi vil gerne møde alle med ligeværd og respekt og lægger ikke skjul på vores
værdier og kirkelige baggrund. Vi taler dog kun om kirke og tro på opfordring,
men vil gerne være nærværende og tilgængelig for dig, som måtte have lyst til
en snak.
Via vores hjemmeside www.ksa-silkeborg.dk kan man søge hjælp, og i vores forskellige kirkenetværk er der plads til alle.

VI HJÆLPER PÅ SEKS OMRÅDER:
1. Økonomisk rådgivning

Har du mistet overblikket over din økonomi? Så kan vi måske hjælpe dig.
Vi vil gerne give dig redskaber, støtte og opbakning til at forbedre din økonomiske situation og evt. hjælpe dig med gældsrådgivning.

2. Medvandring

Vi vil gerne finde en frivillig, som i en tid kan følges med dig i livet. Er du
presset af skilsmisse, arbejdsløshed, misbrug, sygdom eller andet, kan du
måske have glæde af en medvandrer?
Man mødes et par gange månedligt og kan tale om bekymringer og
udfordringer, og I kan sammen glæde jer over dine sejre. Sammen med
et andet menneske, kan du måske bedre overskue din situation. Støtte,
varme og forståelse fra et medmenneske kan løse mange problemer.

1. Praktisk hjælp

Står du alene og er de praktiske opgaver blevet uoverskuelige? Så kan
vores frivillige teams måske hjælpe et par timer. Vi yder gratis hjælp til
oprydning, ophængning af hylder, lamper, gardiner, småreparationer og
flytning.
Vi yder hjælp til selvhjælp. Vi arbejder altid sammen med dig om opgaven.
Måske lærer du nye arbejdsgange, der kan give dig et større overblik. Vi
yder engangshjælp til borgere, som har brug for en håndsrækning og som
ikke har penge til at købe hjælp, eller har andre der kan træde til.

2. TVRZ (TVÆRS)
TVRZ er lørdagsaktiviteter for 8-13-årige i området omkring Resedavej/
Lupinvej.
Til TVRZ kan man hygge sig og være aktiv i selskab med unge ledere og
andre børn, som er med på sjov og leg.
Vi mødes et par lørdage i måneden og en uge i sommerferien. Vores vision er at give børnene gode oplevelser og skabe sunde relationer børnene
imellem i boligkvarteret.

3. Familiehjælp

Hjælp til nybagte mødre i en sårbar situation. En frivillig familiehjælper er
et erfarent menneske, som kommer og hjælper et par timer om ugen. Hun
støtter MOR i den omvæltning det kan være at blive mor, gennem dialog
og hjælp. Vi hjælper gennem det første år af barnets liv, som er særlig
vigtig for både mor og barn.

4. KSA-MADDELING

Er en gratis MAD-ordning for familier og enlige indenfor Silkeborgs byskilt.
Maden er for det meste overskudsmad fra sponsormiddage, og det køres
ud af frivillige teams fra kirkerne. Der uddeles mad ca.16 gange årligt, og
det er primært kommunen, der henviser til dette tilbud.

Hvem er vi?
KSA Silkeborg er et samarbejde mellem otte lokale
kirker/menigheder i Silkeborg.
KSA arbejder også sammen med Blå Kors Danmark,
Silkeborg kommune, Frivilligcentret og KSA i Ans/Grønbæk.
Du er altid meget velkommen til at kontakte og besøge vores kirker og
menigheder, hvor det er muligt at være med i forskellige fællesskaber
som du kan læse om på følgende hjemmesider:
Silkeborg Frikirke: silkeborgfrikirke.dk
Silkeborg Oasekirke: silkeborgoasekirke.dk
Kirken Ved Søerne: kirkenvedsøerne.dk
Søhøjlandets Kirke: shkirke.dk
Borgerkirken: borgerkirken.dk
Baptistkirken: silkeborg-baptistkirke.dk
Indre Mission: silkeborgindremission.dk
Lutherske Mission: lm-silkeborg.dk

Kontakt os på tlf. 91 16 80 17 eller mail: jvl@blaakors.dk
Mød os på Facebook eller på ksa-silkeborg.dk
Post sendes til:
Kirkernes Sociale Arbejde C/O Blå Kors Danmark. Suensonsvej 1. 8600 Silkeborg

