
Nyhedsbrev
Diakoninetværket
i Haderslev Stift

September 2021

Digitalt besøg fra Norge 
I juni havde vi norske Kari Jordheim med på stor
skærm til et fyraftensmøde. Kari er studieleder på dia
koniprogrammet ved ”VID vitenskapelige høgskole” i 
Oslo og har været med til at udvikle den norske kirkes 
diakoniplan. Den har eksisteret siden 1988, men det er 
efter revisionen, at diakoniplanen for alvor tiltrækker 
sig opmærksomhed. I 2007 indarbejdes en definition, 
som også inspirerer diakonien i Danmark:

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

I 2020 kommer de 17 verdensmål med ind i diakoni
planen. Ikke alle verdensmål er nye for kirken, men 
verdensmålene er en fælles agenda, som alle andre 
også tilslutter sig. Det giver basis for samarbejde på 
tværs af organisationer og landegrænser.

Kari trak fire hovedlinjer frem fra den norske diakoni
plan, som hver på sin måde udgør en vigtig del af det 
diakonale arbejde.

•  INKLUDERENDE FÆLLESSKABER: Det vil sige 
fællesskaber baseret på ligeværd og gensidighed. Alle 
i fællesskabet er medarbejdere, hvis bidrag anerken
des og værdsættes. Det kan være en stor opgave, at få 
det til at ske, men når det lykkes, vil man opleve, at 
alle i fællesskabet beriges.

•  FRIVILLIGHED: Diakonien i kirken er afhængig af 
frivillige. Spørgsmålet er, hvordan vi laver gode ram
mer for frivillighed? Hvordan kommunikerer vi om 
kirken, så folk får lyst til at være med? I Norge vareta
ges ledelsen af de frivillige af uddannede diakoner.

•  EMPOWERMENT: På dansk betyder ordet myn
diggørelse eller selvstændiggørelse. Hvordan giver 
vi mennesker tilhørsforhold og kompetence til at 
udvikle deres egen stemme i fællesskabet?

•  DIALOG: Vi skal respektere forskellighed. Det latin
ske ord respectare betyder ”se om igen”. Vi skal ikke 
forlade os på fordomme eller førstehåndsindtryk, 
men se om igen og være åbne overfor den enkelte. Vi 
skal have tålmodighed til at vente på, at den anden 
bliver klar til at lukke os ind.

Link til den norske kirkes plan for diakoni 2020

Studietur til 
Viborg Stift 
Haderslev Stifts dia
koniudvalg har været 
på studietur til Viborg 
Stift. Formålet var at 
blive inspireret af deres 
omfattende arbejde med 
diakoni og om muligt at 
få opskriften med hjem.

I løbet af dagen fik vi oplæg og havde samtaler med 
formanden for Viborg Stifts diakoniudvalg, en kirke og 
kulturmedarbejder med erfaring i diakonalt børne og 
ungearbejde, frivillighedskoordinatoren for Kirkernes 
Sociale Arbejde i Viborg og biskoppen over stiftet. Og så 
hørte vi rigtigt meget om diakonipræsten i Viborg Stift, 
som desværre ikke havde mulighed for selv at være til 
stede. Det var både inspirerende og imponerende.

Opskriften fik vi imidlertid ikke med hjem. At skabe 
succes handler mindre om opskrifter og mere om sam
arbejde og mod, også når det gælder diakoni. Mod til at 
lægge en strategi og arbejde sig frem efter den. Mod til 
at inddrage de samarbejdspartnere, der kan være med 
til at drive arbejdet fremad, også økonomisk. Mod til 
at give sig i kast med nye aktiviteter. Mod til at rekrut
tere frivillige, så mange får ejerskab og arbejdet rækker 
længere ud. Mod til at kommunikere vidt og bredt om 
arbejdet, så flere får lyst til at være med. Og sidst men 
ikke mindst: Mod til som kirke at være håbsbærer.

100 ideer til aktiviteter for alle aldre. Når tro bliver 
til handling i Viborg Stift, sker det på mange for
skellige måder. Kig med og bliv inspireret:

https://viborgstift.dk/inspirationogeftertanke/diakoni 

Fyraftensmøde om Social Drive Out
Emne  Hør hvordan KFUM’s Sociale Arbejde bringer 

nærvær ud til mennesker på kanten af samfun
det og på kanten af fællesskaber

Tid  Onsdag den 17. november kl. 1720

Sted  Hammelev Sognehus, Kirkeforte 3, 6500 Vojens

Stiftsudvalget for Diakoni i Haderslev Stift

Invitationen  
er på vej!
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