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Et tilbud fra  
Samvirkende Menighedsplejer: 

           –  en dynamisk platform for  
diakoni ud af kirkerne

Oplever I, at kirkens budskab og tidens udfordringer 
kalder på imødekommende diakonale kirker, hvor 
kirkerne kommer ud til folket? (Og med til ”folket” 
hører de unge.)
Så gi’r det mening at være nysgerrige på Kirke Care.
•  Kirke Care er nærværende, diakonale kirker i 

boligområder og i byer. 
•  Kirke Care er kirke-frivillige på gaden   

–  uddannet sammen til opgaven.
•  Kirke Care er refleksion af Guds kærlighed 

til mennesker på den mest enkle og praktiske 
måde gennem nærvær, lydhørhed og omsorg 
– og muligheder for samtaler med menne-
sker om alt mellem himmel og jord.

Kirke Care er udviklet som diakonalt pilotprojekt i 
Hillerød i samarbejde med kommunens folkekirker, 
frikirker og kirkelige foreninger – og med konsul-
tationer, rådgivning og anbefalinger fra Hillerød 
kommune og Nordsjællands Politi. Natteravnene i 
Danmark byder Kirke Care velkommen på gaden.
I partnerskab med Samvirkende Menighedsplejer 
er Kirke Care nu klar til at blive delt med kirker og 
menighedsplejer rundt i hele landet. 
Kan der være interesse for Kirke Care hos jer? 
•  Se nærmere på Kirke Care Danmarks hjem-

meside www.kirkecare.dk

•  Eller følg Kirke Care via Facebooksiden  
”Kirke Care Danmark”.

•  Og kontakt gerne Samvirkende Menigheds-
plejers Kirke Care konsulent, Thyge Ene-
voldsen, mobil 72325222, mail: ten@km.dk

•  Vi har info-materiale, som vi gerne deler 
med jer, og korte kurser, som introducerer 
jer til projektet. Vi kommer gerne på besøg, 
hvis der er interesse for Kirke Care.

Nu kan du følge Haderslevs Stifts diakoniudvalg 
på Facebook. Her vil vi løbende lægge invitati-
oner til diakonikurser, nye tiltag, inspiration og 
gode ideer.

Du kan finde siden her: https://www.facebook.
com/Diakoni-Haderslev-stift-103875005037974

Vi vil rigtig gerne have dig til at ”like”/synes godt 
om Facebook siden, og du er meget velkommen 
til at invitere andre til at være med.

Formandskab
Haderslevs Stifts diakoniudvalg får nyt formandskab 
den 1. maj. Formandskabet kommer til at bestå af 
formand Grete Wigh-Poulsen, næstformand Hanne 
R. McCollin og koordinator Marianne Mølbæk.
Sammen vil de varetage de daglige opgaver mellem 
møderne, som ikke er lagt ud til ad hoc arbejdsgrup-
per i diakoniudvalget.
Du kan finde kontaktoplysninger og meget mere på 
www.haderslevstift.dk/diakoni 
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Dato:  Torsdag den 3. juni 2021
Tid:  Kl. 16.30-20.00
Sted:   Christianshus, Christianskirken,  

Christiansvej 4, 7000 Fredericia
Pris:  Gratis
Tilmelding: Link til tilmelding – senest tirsdag 25. maj

Kom og bliv inspireret til diakoni i praksis, når Kari Jordheim 
deler Den norske kirkes erfaringer med diakoni i praksis i alle 
kirkens aktiviteter. Den norske kirke har gennem mange år arbej-
det ud fra en fælles diakoniplan, og vi skal sammen drøfte og blive 
inspireret af deres erfaringer, tanker og visioner om diakoni. 

Pga. rejserestriktionerne vil Kari være med direkte fra Oslo på en 
storskærm i lokalet.Vi andre kan glæde os til at se hinanden, tale og 
spise SAMMEN.

Velkommen til fyraftensmøde  
med inspiration og debat

Program
16.00 Drop in med kaffe/te og kage

16.30  Oplæg v/ Kari Jordheim 

17.45  Aftensmad 

18.15  3 korte oplæg ved øvrige paneldeltagere

19.00   Samtale i mindre grupper om oplæggene samt  
forberedelse af spørgsmål til paneldeltagerne. 
Herunder kaffe og chokolade

19.20  Paneldebat

19.50 Opsamling og TAK for i dag 

Link til Den norske kirkes diakoniplan

For mere information eller ved evt. afbud efter tilmeldingen:
Kontakt Marianne Mølbæk, projekt- og eventkoordinator  
i Haderslev Stift på tlf. 4014 1572 eller mail mmm@km.dk

Invitation til fyraftensmøde for alle diakoni-interesserede

Tema: Diakoni i praksis

Kari Jordheim

Studieleder på  
diakoniprogrammet 
ved VID vitenskapeli-
ge høgskole i Oslo og 
involveret i udviklingen 
af Den norske kirkes 
Diakoniplan.

Kari taler et tydeligt og 
letforståeligt norsk

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og 
udtrykkes gennem næstekærlighed, inkluderende fællesskab, værn 
om skaberværket og kamp for retfærdighed

Definition på diakoni i Den norske kirke

Diakoniudvalget
i Haderslev Stift
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