Familieafdelingen 2015
Året har budt på dejlige oplevelse og en videreudvikling af familieafdelingen. I dette kalenderår har der kun
været et enkelt weekendstævne, til gengæld er der foregået rigtig mange andre ting.
For mig har der været forskellige tale/undervisnings‐opgaver, som jeg har nydt og syntes var sjovt. Både at
få lov at bruge den del af mig, men også at få lov at bidrage med viden fra familiearbejdet i det mere
almindelige pastorale arbejde.

Årets gang:
F.eks. var jeg taler på årets kvindeweekend i januar, og jeg tilbragte en uge på Vejlefjordskolen i februar,
hvor jeg holdt morgenandagter, aftenmøder og sabbatsgudstjeneste. Derudover fik jeg lov at komme rundt
i 6 gymnasieklasser og tale med dem om, hvordan man er en god kæreste, og hvad der kendetegner gode
og sunde relationer.
I marts måned måtte jeg desværre aflyse den planagte familieweekend på Hvidekilde, pga alt for få
tilmeldte. Heldigvis var Birthe Kendel, der var vores taler, frisk på at lave en temadag i april i Nærum i
stedet for. Der mødte folk talstærkt op, og vi havde en god forsamling – både til formiddags‐ og
eftermiddagsprogram, og nåede den dag flere end vi ville have gjort på en almindelig familieweekend. Det
krævede minimale økonomiske ressourcer af afdelingen, og det praktiske arbejde var reduceret, fordi der
var en lokal værtsmenighed at trække på til lokaler, mad, børnemøder og musik.
Foråret bød også på en del ægteskabsforberedelse for par – ofte hvor præsten ikke så sig rustet til at gøre
det med parret. Jeg nød også turene rundt i landet, og holdt familietemadage i Odense, Hjørring og Viborg.
Sommerens Generalkonference var på mange måder skelsættende og energikrævende. Hermed også en tak
for tilliden I viste mig ved at sende mig som delegeret til San Antonio. Det var en spændende og lærerig
opgave, som jeg sætter stor pris på, at jeg fik anledning til at påtage mig. Efterfølgende har den også givet
anledning til selvransagelse og yderligere fordybelse. Til jer vil jeg gerne indrømme, at det har været en
hård proces, som stadig tager tid – ikke mindst i form af samtaler med de af vore medlemmer, som føler sig
distanceret fra kirken, og som har oplevet en stor skuffelse over det skete. For min del kan jeg sige, at mit
kald ikke føles mindre efter San Antonio, men det betyder ikke, at det altid er let at følge kaldet!
I august fik jeg mulighed for at komme på kursus i formidling af bibelhistorier for børn, Godly Play.
Hjernevitaminer og input er vigtige for mig at få med jævne mellemrum, og her var et redskab, som jeg
allerede har brugt ved flere lejligheder, bl.a. regionsdagen i Nærum og familieweekenden. Fantastisk at
fortælle bibelhistorier for børn, der formår at sidde musestille i 15‐20 minutter, mens de i ro og mag får lov
at opleve historien, og bagefter give dem rum til at undres, stille spørgsmål og dermed tage beretningen til
sig. Når vi laver børneaktiviteter, er der ofte masser af musik, bevægelser, farver og fart over feltet, men en
gang imellem er det velsignet at gøre det stik modsatte, og i stedet lade roen, stilheden og pauserne give
Helligånden mulighed for at arbejde med dem.
September bød på en familieweekend på Himmerlandsgården, hvor det heldigvis lykkedes at få en masse
yngre familier med for første gang. Vi har en stor gruppe af familier, som har været bærende for
familieweekenderne i mange år, men hvis børn er blevet så store, at det ikke længere er så aktuelt. Derfor
var det rigtig skønt at se, at det i år lykkedes at få næste bølge af børnefamilier med. Desværre blev vores
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hovedtalere pålagt rejseforbud pga Divisionens strategiplanlægningsmøder, og jeg måtte med kort varsel
finde alternativt program. Det lykkedes, og Maria Kivikoski, Mikael Arendt Laursen og jeg selv trådte til, og
vi fik en givende og hyggelig weekend.
Derudover har efteråret budt på regionsmøder i Nærum og Køge, samt familiedage i Silkeborg, Vejle og
Aalborg.
Løbende hele året er jeg involveret i familiegudstjenester i Nærum menighed ca. hver 6. uge.
Gudstjenester, som har inspireret andre menigheder til at gøre noget lignende. Jeg har indtil nu haft
samtaler og delt materialer og idéer med Odense, Vejle, Silkeborg og Aalborg menigheder.
Nyt Fokus projektet gør også flittigt brug af Familieafdelingen, og jeg har skrevet mindst en familieartikel i
bladet hver måned. Efter sigende er artiklerne vellidte, og Sven har hele tiden nye deadlines klar til mig.

Planer for 2016:
Ægteskabsforberedelse. I samarbejde med Robert Fisher, er vi ved at samle en lille gruppe af par, der alle
skal giftes til sommer, og vil lave et fælles ægteskabsforberedelseskursus for dem.
Videoundervisning. Jeg er i gang med at indspille nogle små korte videosekvenser med familierelaterede
emner, som kan bruges på afdelingens hjemmeside og facebook‐side. Jeg tager udgangspunkt i de artikler,
som jeg har skrevet til Nyt Fokus, men gør dem lettere tilgængelige ved at jeg indspiller dem. De tager
praktiske hverdagsemner op, som f.eks. mobning, tid til hinanden, respekt, vedligehold af parforhold, plads
til forskelligheder i familien, løfter, følelsesmæssige behov.
Inspirationsdag om familiegudstjenester. Familie‐ og børneafdelingen samarbejder om at lave en
trænings‐ og inspirationsdag for menigheder, der ønsker at lave spaghettigudstjenester eller mere
aldersintegrerede familiegudstjenester. Clair Sanches‐Schutte fra TED kommer som underviser til maj.
Discipelskabsplan. I et samarbejde med FUSB (Familie, Ungdom, Spejder, Børn) fra de nordiske lander, er
jeg involveret i at udarbejde en praktisk discipelskabsplan for børn/unge fra 0‐21 år. Vi arbejder på at lave
”læringsmål” for alle aldersgrupper samt handlingsplan for, hvad hjemmet skal gøre og hvad menigheden
(og dens afdelinger) skal gøre, samt hvilke ressourcer Unionen er ansvarlig for at fremskaffe for at gøre det
muligt. Arbejdet er i gang, og forventes gjort færdigt primo december, hvorefter det præsenteres og
vedtages til vores nordiske FUSB møde i februar, og derefter implementeres.
Brugerundersøgelse. Jeg har iværksat en brugerundersøgelse af familieafdelingens arbejde. Indtil nu har
jeg fået over 80 anonyme besvarelser, og jeg vil vise jer nogle af resultaterne til vores møde. Det vil danne
grundlag for nogle beslutninger omkring weekendstævner, temadage, udadvendt arbejde, medietiltag etc.
for afdelingens arbejde den kommende valgperiode.
Weekendstævner: Der er planlagt en parweekend og to familieweekender for det kommende år.

Tak
Til slut vil jeg gerne sige jer tak fordi jeg får lov at arbejde med noget, som jeg finder givende, inspirerende
og et kald til. Noget, som gør en forskel i familiers liv. Tak for jeres støtte og forbøn for både mig, min
familie og familieafdelingens arbejde. Tak til Gud, som kan bruge små og store i hans tjeneste, og tak for
den styrke og nåde, som han giver lige præcis nok af til hver dag.

Anne‐May Müller, familieafdelingen
Nærum, 9. november 2015
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