
Nyhedsbrev

Diakoninetværket
i Haderslev Stift

September 2019

Diakonikonference:

SAMMEN om det svære  
- diakonalt nærvær til de usynlige
Sankt Nicolai Kirke, Kolding
Lørdag den 26. oktober kl. 9.00-15.00
Selv i vores velfærdssamfund er der mennesker, som 
er usynlige og sårbare. Nogle lever på kanten, eller 
er måske allerede faldet ned mellem to stole. Hvor-
dan kan vi som kirke blive bedre til at få øje på dem? 
Hvordan kan vi tilbyde nærvær i øjenhøjde? Hvordan 
kan vi være med til at række ud, forebygge og måske 
forhindre, at gruppen fremover vokser sig større?
Hovetalerne er professor Jørn-Henrik Petersen, bi-
skop Marianne Christiansen, projektleder for mindU 
Camilla Uhrskov Bank.
Foredrag, samtale, andagt, works-
hops og frokost. Kom og bliv klogere 
på diakonien. Gratis deltagelse. 
Program og digital tilmelding (senest 
15/10) på stiftets hjemmeside: 
link til program
link til tilmelding

Nye medlemmer i diakoniudvalget
Der har været lidt stille fra Diakoniudvalget her i 
2019 - og årsagen er, at der har været en større ud-
skiftning i udvalgets sammensætning. 
Udvalget har nu fået tre nye medlemmer, nemlig 
Korshærs- og diakonipræst i Vejle provsti, Signe Toft, 
Kirke- og kulturmedarbejder Nørremarkskirken i 
Vejle, Søren Kjærgaard Jensen og sognepræst i Fel-
sted, Theresia Treschow-Kühl.
Velkommen til de nye medlemmer.
Lars Rahbek og Karsten Nissen trådte ud af udvalget 
tidligere på året  - TAK til Lars og Karsten for arbej-
det i udvalget.
Formand for udvalget er fortsat Annette Langdahl.
Læs mere om udvalget her

Hvad brænder vi for?
Vi startede vores første møde i det nye udvalg i sep-
tember med at drøfte spørgsmålene:

Hvad brænder jeg for og drømmer om i det diako-
nale arbejde, og hvilke ideer har jeg til arbejdet med 
diakoni?
Det spørgsmål giver vi hermed videre til alle jer i 
diakoninetværket.
Vi hører gerne fra jer og tænker gerne med, hvis I har 
ideer eller fortællinger om diakonale aktiviteter, som I 
gerne vil dele på hjemmesiden, eller hvis I har spørgs-
mål.

Lyst til at læse mere om Diakoni?
”Håb på trods” af Johannes Nissen, Eksistensen, 2019.
… er en bog om det diakonale 
arbejde med særlig fokus på fag-
ligheder og er også en vigtig bog 
for alle, der er optaget af diakonale 
værdier i omsorgsarbejde. Den 
udfolder diakoniens inderste væsen 
og egenart og behandler temaer 
som solidaritet, omsorg, værdighed, 
barmhjertighed, nærvær og inklu-
sion.
Læs mere om bogen her.

Vil du lære mere om frivilligt arbejde?
Center for frivilligt socialt arbejde 
udbyder meget relevante, billi-
ge eller gratis kurser, der også er 
tilgængelige for frivillige og ansatte 
i forlkekirken.
 Se kursuskataloget her. 
De udgiver også forskelligt gratis 
materiale, der kan downloades di-
rekte eller bestilles til en overkom-
melig pris. Hent fx en af de sidste 
nye udgivelser ’Samtaler der kræver mod’ her.

Dansk Diakoniråd
Dansk Diakoniråd har i mange år været forum for 
diakonale organisationer, institutioner, uddannelser 
o.l. Men fra 2018 er diakoniudvalgene i de 10 dan-
ske stifter blevet en del af rådet. Dansk Diakoniråds 
formål er at:
•  fremme diakonien i Den danske Folkekirke
•  virke for samarbejde mellem diakonale organisatio-

ner og institutioner
•  varetage fælles anliggender overfor de offentlige 

myndigheder og omverdenen
Læs om diakonirådet her
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