
Interesseret i genbrug og udlevelsen af kristne
værdier i både sundhedssektoren og socialt
arbejde?

Vil du være med til at skabe en helt ny måde at være et fællesskab på?
og samtidig støtte både udbredelsen af åndelig omsorg og diakonalt
arbejde?

Så har vi, i Dansk Kristelig Sygeplejeforening, fået en god idé og en helt
unik mulighed for et samarbejde med Menighedsplejen i Danmark
omkring opstart af en Genbrugsbutik, med særlig fokus på fællesskab,
studerende, bæredygtighed og det sygeplejefaglige - i latinerkvarteret i
Aarhus

Vi forestiller os
en genbrug event. med cafe/studiemiljø og mulighed for mentorskab,
særlige arrangementer og med fokus på tøj og accessories.

Måske med speciale i fx. studiebøger på både social- og
sundhedsuddannelserne og sygeplejerske uddannelsen - Bachelor og
kandidatniveau og andre bøger med et dannelsesfokus.

Der kunne også være forskellige dage med events  - fx en krea dag eller en
dag hvor man syr tøj om eller stikker sammen og kan få hjælp/hjælpe
hinanden eller måske tager et brætspil sammen.



Butikken skal også have 'speciale' i inkluderende fællesskaber,
næstekærlighed og omsorg i og ud af huset - så man går derfra og har
oplevet sig set og mødt og som en del af noget større.

Mange unge kan opleve at det er svært at knytte an til værdifulde
fællesskaber når de flytter til en studieby  - andre kan savne et kollegaskab,
når de går på pension eller af andre årsager.
Butikken kunne være det sted, hvor man kunne dumpe ind og gøre et
godt køb, få en snak eller/og sidde med en kop kaffe sammen med sine
studiekammerater eller få nye kolleger i butikkens fællesskab.

Hvordan kan man være med?

Der er mulighed for at bidrage med meget forskelligt svarende til hvad
man synes man har til rådighed - og hvad man brænder for.

Man kan bidrage med alt lige fra timer i butikken til strikkede karklude osv.,
sygeplejefaglige bøger og til alt det som vi  ikke har haft fantasi til at
forestille os endnu.

Samtidig er man med til at gøre det muligt DKS kan blive
selvfinansierende i 2024 og dermed fortsætte med at arbejde med
udbredelsen af værdig pleje og åndelig omsorg i sundhedssektoren og
man støtter SMPs diakonale arbejde rundt omkring i de forskellige sogne i
Danmark.

Læs mere om Menighedsplejen i Danmark her

Vil du være med eller har du ideer du vil dele med os?

Kontakt
Formand Nina K. Jensen. Mail: Nina.kj.jensen@gmail.com - Mobil: 28 92 67 12

https://www.menighedsplejer.dk/om-os
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