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«Diakoni er kirkens omsorgstjene-
ste. Den er evangeliet i handling og 
udrykkes gennom næstekærlighed, 
inkluderende fællesskap, værn om 
skaperværket og kamp for retfærdig-
hed.» 

Definition på diakoni i Den norske kirke

Fyraftensmøde om  
’Diakoni i praksis’  
Kom og bliv inspireret til diakoni i praksis, når Kari 
Jordheim kommer og deler Den norske kirkes erfa
ringer med diakoni i praksis i alle kirkens aktiviteter, 
med udgangspunkt i Den norske Kirkes Diakoniplan.
Eftermiddagen byder både på oplæg, 
drøftelser, måltidsfællesskab, panel
debat og netværksaktiviteter.
Dato: Torsdag den 14. maj
Tidspunkt: Kl. 16.30 – 19.30
Sted: Christianshus, Christians
kirken, Christiansvej 4, 7000 Frede
ricia
Pris: Gratis
Link til tilmelding senest 6. maj
Link til programmet

Link til Den norske kirkes diakoniplan

Diakoni i praksis i Haderslev Stift

Diakoni sker i hverdagens møde med vore medmen
nesker, hvor vi må dele det svære og sårbare liv med 
hinanden. I bogen ’Livet om at gøre 2,’ kan man som 
sogn blive inspireret til diakoni i sognet, på tværs af 
sognegrænser og i samarbejde med kirkelige orga
nisationer, via fortællinger om konkrete diakonale 
tiltag. 

Nye fortællinger søges 
Der suppleres med nye fortællinger digitalt her i 
løbet af foråret, så send gerne en beskrivelse af lige 

netop jeres diakonale aktivitet til inspiration for 
andre sogne.

Læs om diakoniudvalgets tanker om diakoni 
i ’Livet om at gøre 2’ ved at følge linket her

Inspiration fra diakonikonferencen 
i oktober 2019 i Kolding

Til jer der ikke havde mulighed for at være med 
eller deltage i workshops med fokus på unge, er der 
mulighed for at læse eller måske genlæse indlæggene 
nedenfor.

Unge og kirken  
1.  Sådan kommer du i gang med arbejdet med unge i 

kirken! 
Læs ungdomspræst i UngK i Aarhus Marie Peter
sens tanker om hvordan man kommer i gang med 
arbejdet med unge i kirken HER.

2.  Projekt MindU er et projekt udviklet af Det Sociale 
Netværk med formålet at bruge folkekirkens kon
firmandundervisning i et forebyggelsesøjemed til 
at fremme mental trivsel hos unge. Læs mere om 
projektet og erfaringerne med unge HER.  
Det overvejes lige nu om Haderslev Stift vil indgå 
et samarbejde med MindU.

Julehjælp hele året 

De mennesker, der lever af forsørgelsesydelser, er 
hårdt presset. 64.500 børn lever under fattigdoms
grænsen, og som børnefamilie vil man særligt opleve 
det økonomiske pres i en periode som julen, hvor an
dre bruger mange penge. Her bliver de økonomiske 
forskelle særligt tydelige, når børnene sammenligner 
sig med klassekammerater i skolen.

Julehjælp uddeles mange steder i sogne, kirkelige 
organisationer og foreninger. Julehjælp kan også 
være uorganiseret og bestå af helt alm. menneskelig 
omsorg for ens nabo, et ældre ensomt menneske eller 
et familiemedlem, som for tiden har det svært. Det er 
en vigtig og nødvendig håndsrækning i juletiden og 
der gøres en stor og prisværdig indsats. 

Her et stykke inde i 2020 kunne man i de enkelte sog
ne overveje, hvordan man fortsætter kontakten med 
disse trængte medmennesker og inviterer dem ind i 
det kirkelige fællesskab hvor det er muligt. 

Måske har du selv brug for en ekstra håndsrækning 
en dag? 

Stiftsudvalget for Diakoni i Haderslev Stift

Annette Langdahl, formand, 40445768 
diakoni.haderslevstift@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiXOnAroiF1oRUvbGuGpJZDZfYaPe1xb-saAUjxx3Ztm7BRA/viewform
https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/kalender?--fit_officecalendar-calendar%5B%40package%5D=fit.officecalendar&--fit_officecalendar-calendar%5B%40controller%5D=calendar&--fit_officecalendar-calendar%5B%40action%5D=event&--fit_officecalendar-calendar%5B%40format%5D=html&--fit_officecalendar-calendar%5Bevent%5D%5B__identity%5D=ecfc0baf-c20f-4ade-bb98-b6a20780fe4b
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/
https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/udgivelser/livet-om-at-goere/hvad-betyder-diakoni
https://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persistent/2/a/a/f/2aaf03f8557ca67c97acd1152fb85a57c1ff4afc/S%C3%A5dan%20kommer%20du%20igang%20med%20arbejdet%20med%20unge.pdf
https://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persistent/7/6/d/d/76ddfab0cb6abcc7c5deefc254b6270b6a40b517/Opl%C3%A6g%20fra%20mindU%20til%20netv%C3%A6rksm%C3%B8de%20%281%29.pdf
https://www.haderslevstift.dk/om-stiftet/stiftsudvalg/diakoni
mailto:diakoni.haderslevstift%40gmail.com%20?subject=

