Kirke Care,
når kirken møder
de unge der, hvor de er …
Det er fredag aften, eller nærmere nat. Klokken er 0.30, og de fleste er på vej i seng.
Men ikke de unge; de er på vej i byen. Og heller ikke nattens hold af Kirke Care-frivillige, som mødes i Hillerød Kirke kl. 0.30 natten mellem fredag og lørdag for at
gøre sig klar til en nattevagt. Eller i UngK kirken i Aarhus eller et par timer tidligere i Skibby på Hornsherred, i Hillerød Øst eller i Skævinge.
Af Charlotte Chammon, Kirke Care-frivillig i Hillerød og formand for Kirke Care Danmark

Hvad er Kirke Care?
Kirke Care er voksne mennesker, som går på gaden om aftenen og natten for at skabe tryghed og nærvær
for de unge og andre, som er at finde i gadebilledet i de mørke nattetimer. Det er kirken, som er på gaden,
der hvor de unge er. Ikke for at missionere og fordømme, men for at vise nærvær, lydhørhed og omsorg.
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Og »de voksne« er virkelig voksne! Bedstemor-effekten tales der om: At jo ældre man er, jo lettere er det
at komme i kontakt med de unge. De frivillige er alle fra de lokale kirker og aldersmæssigt mellem 40 og
90. Alle for hvem det giver mening at møde de unge der, hvor de er samtidig med, at de ikke lægger skjul
på, at de kommer fra kirken.

Historien
Et knivdrab i ungdomsmiljøet i det østlige Hillerød i 1993 bevirkede, at den lokale Grønnevang Kirke
involverede sig i det sociale og forebyggende arbejde i lokalområdet. Thyge Enevoldsen, som er præst ved
Grønnevang Kirke, hørte i 2009 om det engelske økumeniske initiativ ›Street Pastors‹ med flere tusinde
frivillige på gaden i byernes natteliv. En studietur til London og Manchester i 2010 satte gang i inspirationen og en vision om, at kirkerne sammen, på tværs af kirkesamfund, kunne tage et socialt medansvar
i byerne og lokalsamfund. I Danmark har vi Natteravnene, så før processen kunne gå videre, måtte der
samtaler og drøftelser til med både SSP, Natteravnene og politiet. En tværkirkelig forening, Kirke Care, så
dagens lys i Hillerød i 2013 med frivillige på gaden. Senere kom Østbyen og Skævinge til og nye lokalforeninger i Aarhus og Hornsherred.

En nattevagt
Hvad laver man så, når man er Kirke Care-frivillig? En nattevagt begynder med, at aftenens hold, som
består af 3-4 frivillige voksne, mødes i Hillerød Kirke eller UngK i Aarhus. Her står vores rygsække. En
stor del af Kirke Care-uniformen er vores rygsæk, hvori vi har alt, hvad man kan få brug for i nattelivet.
Der er slikkepinde, som vi er meget populære for at medbringe. Egentlig er de tænkt som en mundopfrisker til dem, som måske har fået lidt for meget at drikke og har kastet op. Men ofte bliver vi genkendt på
lang afstand, og en flok unge mennesker kommer over for at få en slikkepind – og en snak. Slikkepinden
er på mange måder en god indledning til en snak. Måske bliver det kun til en snak om aftenen og nattens
fest, men jævnligt sker det også, at det bliver anledningen til en snak om livet og troen. Kirke Care-frivillige bringer aldrig selv troen på banen, men da vi efterhånden er genkendte som »dem fra kirken«, ligger
det lige for også at tage en snak om tro eller andre livsforhold, som nager eller glæder.

»Kirke Care-frivillige bringer aldrig selv troen på banen, men da vi
efterhånden er genkendte som »dem fra kirken«, ligger det lige for også
at tage en snak om tro eller andre livsforhold, som nager eller glæder.«
Rygsækken indeholder også tæpper, som især om vinteren er gode at have til at dele ud. Det er nemlig
meget besværligt at medbringe sin jakke, når man skal i byen. I Aarhus har frivillige strikket sjaler, som
kan uddeles. Bare tæer ser vi også tit, både sommer og vinter! De flotte høje sko bliver hen på natten
umulige at have på. De flade ballerinasko fra det lokale supermarked bliver meget vel modtaget, når vi tilbyder dem. Herudover indeholder rygsækken også plastre, plastikposer, som især forældrene er glade for
at få med, når de kommer for at hente en ung, som er blevet dårlig, men også plastikhandsker, håndsprit
og meget andet, som det har vist sig at være praktisk at have med.
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En nattevagt kan byde på mange eller få hyggelige snakke, men også på højrystede kærestepar som er
blevet uvenner; venner som er kommet op at slås over en pige eller en dreng, som begge måske er forelskede i. Som Kirke Care-frivillige blander vi os aldrig i en konflikt. Men der sker noget, hvis vi stiller os i
nærheden og blot er til stede. Det får oftest selv den voldsomste konflikt til at ebbe ud. Vi møder de hjemløse, nogle af dem vil gerne snakke, andre vil ikke, men så får de måske en madpakke; de psykisk sårbare
og andre, som synes, at livet er svært – og så alle de festglade.
Det sker også, at vi møder en, som har været oppe at slås, og som har brug for noget køkkenrulle til at
tørre blodtuden af med, eller den unge mand som er snublet og har flækket et øjenbryn. Så er det nu meget rart, at der er et par voksne, som kan hjælpe med at vurdere, om man skal en tur på skadestuen – og
man måske kan låne en telefon og ringe hjem, hvis nu ens egen telefon er løbet tør for strøm. Og enkelte
gange sker det også, at der ligger en ukontaktbar, eller måske endda et bevidstløst ungt menneske, som
har eksperimenteret lidt for meget med stoffer eller andet, og der skal ringes 112.

Kirke Cares værdier
Kirke Cares tværkirkelige identitet er basal, og vi har ikke fokus på forskellige teologiske doktriner. Kirke
Care er ikke direkte forkyndende, men vi ønsker med vores tilstedeværelse at vise og at spejle Guds kærlighed i verden til mennesker på den mest enkle og praktisk måde: Nemlig gennem rummelig lydhørhed,
omsorg og hjælp. At vise værdien, ukrænkeligheden og helligheden af menneskelivet, men også respekten for lokalsamfundet.

Kirke Care i din by?
En god start er at komme på besøg i en af lokalforeningerne og opleve en aften eller nat i byen. Kirke
Care Danmark er gerne behjælpelig med at få det arrangeret. Hvad skal der ellers til for at starte op i din
by? En flok frivillige og nogle kirker, som har lyst til at være med, er på mange måder nok. Er I interesseret, så kontakt Kirke Care Danmark for nærmere oplysninger om koncept og visioner, og vi vil være
behjælpelige i processen med at få startet en ny lokalforening op.

Kontakt gerne Thyge Enevoldsen TEN@km.dk
eller Charlotte Chammon chch@km.dk
Læs mere på: www.kirkecare.dk
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