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Stikord 

 

Kirkens Korshær 

Landindsamling som nyt tiltag. 

 Særligt fokus på børn og udsatte familier. I Haderslev Stift indsats på Als og i Vejle. Kirke på landet. Mobil 

varmestue.  

Der ansættes to Korshærspræster på Lolland.  

 

Folkekirkens Nødhjælp: 

Diakoni, samarbejde og partnerskaber er rygraden i FN. Et eksempel er Cafe Kluns i Kolding i Nicolai sogn.  

FKN har øje for verdens fattige – ikke i så høj grad de fattige i Danmark. Det er diakoni og engagement for 

verdens fattige.  

En handlemulighed i tiden omkring reformationsfejringen: Plante træer i danske sogne – donere til 

træplantning ude 



Nysgerrighed vækkes gennem handling -  ikke gennem oplysningskampagner. 

Diakoni forankres i fællesskaber. Det gælder også i sognet.  

FKN kommer med en række handlemuligheder, som kan engagere folk i sognene. 119 sogne i Haderslev 

Stift er med - 59 er ikke med i Sogneindsamlingen. 

FKN samler inspiration fra arrangementer i sognene. 

 

Samvirkende Menighedsplejer: 

SM er sognebaseret diakoni. Broget arbejde efter sognenes ønsker. Fungerer også som konsulenter. I HS er 

der i øjeblikket gang i hjælp til at starte besøgstjeneste, demensarbejde, vågetjeneste osv.  

Der har de seneste 5 år været vækst i de lokale menighedsplejer. Mange steder lægges det diakonale 

arbejde i MR over i den lokale menighedspleje. 

SM arbejder også med at give legater til trængende. Der kan også suppleres til den lokale julehjælp. 

Folkekirkens feriehjælp er rettet mod særligt udsatte familier. 

Særligt fokus på udsatte familier på Lolland Falster. Stort ønske om at udvide til resten af landet. 

Nyt projekt for psykisk syge i samarbejde med kommune. Meget positiv holdning fra kommunens side. 

 

Blå Kors 

Stort behov for øget frivillig indsats. Vi ønsker at de lokale sogne knytter an til det lokale arbejde. Eksempel 

er Den blå oase i Aabenraa.  

De seneste år er der udviklet partnerskabsprojekter. 

”Nye netværk” har de seneste 4 år arbejdet for folk, der sluses ud af institutioner. Kombination af 

ressourcestærke fra sognet med de socialt udsatte i netværksgrupper. Blå Kors står fx for supervision i 

forhold til lokale projekter. 

Flere sogne i byen går sammen om at tilbyde forskellige projekter – fx rengøring, rådgivning (gæld osv.) 

praktisk hjælp… integrationsprojekter, støtte til unge mødre. Blå kors går ind med supervision og 

uddannelse af frivillige. 

Værestedet Den Blå Oase er solidt lokalt funderet og har mange frivillige fra området. De efterlyser flere 

frivillige med kirkelig baggrund fra området omkring Aabenraa. Det er typisk Y’s men og andre – men ikke 

lokale sogne der bakker op… 

Kollekt – altid en god idé at støtte op om de lokale diakonale organisationer i sognene. Det er en idé at 

Diakoniudvalget reklamerer lidt for dem. 



Blå Kors har mange ferielejre for børn  - også et par stykker i HS. Frivillige efterlyses. Der er i øjeblikket ikke 

en ”kanal” til at spørge i de lokale sogne.  

Spørgsmål fra Per: Hvordan rekruttere man frivillige til organisationerne – kan der laves et 

kommunikationssystem der fungerer helt ud i sognet? 

Grete Wigh-Poulsen: Er der mange overlappende projekter fra forskellige organisationer? Kan det ikke give 

et problem i rekrutteringen af frivillige? 

Karsten Nissen: Udvalget kan pege på behovet for en koordinering – skrive til præsterne: Der er brug for 

frivillig arbejdskraft, vi vil gerne opsamle navne på interesserede og give videre til organisationerne. 

 

Danmission: 

Der er et lokalt netværk i Haderslev Stift. Der er nogle få genbrugsbutikker (4 stk.) i HS. 

Genbrugsbutikkerne har en diakonal rolle i forhold til ensomme. DM vil arbejde på at knytte de fire butikker 

tættere på de lokale sognemenigheder. 

DM har erfaring med integration – særligt i København. Thyra Schmidt, som er leder af Mødestedet, har 

oparbejdet mange erfaringer, som hun gerne deler ud af. De byder også gerne indenfor, hvis 

menighedsrådet skal på udflugt. 

Udfordring: Hvad betyder international diakoni for diakoniudvalget? 

Indsamlinger! 

Provsti-volontører udsendes i 3 måneder. Når de kommer hjem, er de forpligtet på at bruge 3 måneder på 

at holde foredrag i provstiet. 

Der bedrives også diakoni i de lokale kirker ude i verden. DM holder gerne foredrag om det! 

 

KFUM’s sociale arbejde 

KFUMSOC forventer at diakoniudvalget og menighederne ser virkeligheden i øjnene: at de udsatte 

mennesker ligger lige udenfor!  

Problematikkerne er ikke blevet mindre med det nye kontanthjælpsloft. 

KFUMSOC vil gerne hjælpe med at facilitere hjælp til de lokale projekter:. 

To fokusområder: 

Sogn/kommune: Vi har fået midler til at afdække gode samarbejder og eksempler på udsatteområdet. 

Sogn/diakonale organisationer/frivillige korps: Udsatte børn og unge. Luk fællesskaberne op.  



I Frivilligrådet mangler Folkekirkens stemme! Folkekirken kan ”det lange seje træk” i modsætning til mange 

andre ad hoc frivillige. 

Det er nutidens børn og unge der om 25 år skal træffe beslutning om, hvordan fremtidens udsatte skal 

behandles. Hvordan klæder vi dem på til det? Skole-kirke/konfirmander… 

Marianne Christiansen: Organisationerne bør indgå i et samarbejde med Skole-kirke-tjenesterne! 

Karsten Nissen: Behov for undervisningsmateriale til konfirmander og minikonfirmander om diakoni.  

FKN: Sidste år udkom nyt materiale til konfirmander ”Gør noget” – om solidaritet og handling. 

Kirkens Korshær: Fortalervirksomheden er vigtig. 

Lars Rahbek: Vi bliver nødt til at betragte de frivillige i Folkekirken som en stor masse, der bevæger sig på 

kryds og tværs af organisationerne. 

 

Per Søgaard: Kan organisationerne bidrage med uddannelse af menighedsrådsmedlemmer? Hvis vi nu 

afholder fx fyraftensmøder for frivillige?  

Blå Kors – ja,  

Samv. Menighedsplejer – ja,  

Marianne Christiansen: Frivillige er jo ikke en anonym flok, men nogen der fødes via fællesskaber. 

Lars Rahbek: Hvor frivillige er, kommer frivillige til. Men for de unge falder antallet af frivillige. 

Annette Langdal: Måske fortælles der nogle forkerte historier om sognet. Vi tror vi er meget mere 

inkluderende end vi er. Det kan være nødvendigt med særlige fællesskaber. 

Folkekirkens Nødhjælp – ja, men der skal mere end et fyraftensmøde til. Måske en hel lørdag ;-) 

Danmission – ja, men der er nok mere behov for at uddanne dem der skal koordinere de frivillige. 

Stiftsudvalg kan være en DØR ind til stift/sogne. 

Grete Wigh-Poulsen: Øjnene skal åbnes for de helt konkrete opgaver. Det kan organisationerne tilbyde. 

Sigrid Horsholt: VI skal passe på ikke at være for kræsne, når vi spørger nye frivillige. Folk opbygges også af 

at blive frivillige! VI skal tro på de folk vi spørger. Diakoniens dag: Skal vi kæmpe for at ”genoplive” den? 

Marianne Christiansen: Hvordan bærer vi det videre? Spændingsfeltet mellem ”kirkelighed og virkelighed” 

(Skriftlig kommentar fra Tværkulturelt Center ifm. deres afbud): 

Ang. samarbejde mellem sogne- og organisationsdiakoni ser vi i Tværkulturelt Center vores opgave som 

dobbelt: Dels at inspirere, støtte og udruste sognemenigheder til en kirkelig/diakonal indsats i forhold til 

flygtninge og migranter (opstart og videreudvikling af eksisterende aktiviteter), og dels tilbud om konkret 



samarbejde med sogne om enkeltstående tiltag som verdensmiddage, venskabsfamilier, opstart af 

sprogcafé, internationale gudstjenester med socialt samvær o.l. Da ca. 150 menigheder har tegnet et 

sognemedlemskab hos Tværkulturelt Center, har vi her en naturlig samarbejdsflade, men vi samarbejder 

også gerne med sogne uden for vores medlemsnetværk, hvor der måtte være ønske om det - for eksempel 

når der åbnes et nyt asylcenter i et sogn. Aktuelt har vi årligt omkring 20-25 konkrete 

samarbejdsarrangementer med hovedvægt på sogne i hovedstadsområdet.    

 

Stikord sendes rundt -  


