
Kommissorium
”Udvalget skal konkret undersøge, hvordan andre i ind- og udland arbejder 
med diakoni og formidle evt. nye idéer og arbejdsformer til stiftets sogne”.

Målsætning:

”At hente inspiration til diakoniudvalgets videre virke med at bistå sognemenigheder og andet dia-
konalt arbejde i deres udvikling af diakonale tiltag. Inspirationen hentes gennem selvsyn, delagtig-
hed og dialog med engagerede og velfunderede mennesker i sogne- og organisations-diakoni samt 
kirkeledere og uddannelsessteder, der arbejder med diakoni og samfund.”

Studieturens program (hovedpunkter)

Vi valgte Oslo som mål for turen, dels på grund af personlige kontakter, dels fordi der i den nor-
ske kirke findes en overordnet ”Plan for diakoni i Den norske Kirke”. 

 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og udtrykkes 
gennem næstekærlighed, inkluderende fællesskab, beskyttelse af skaberværket 
og kamp for retfærdighed.
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Vi mødte spændende, dygtige, udholdende mennesker, som brændte for diakoni på mange 
planer. Alle sad de med ”Diakoniplanen” i hånden, eller den lå på bordet/i reolen. Den er funda-
mentet for ansatte og frivilliges virke og tiltag. 

Vi er så optaget af, hvad vi har set og hørt. Derfor dette sammendrag af vores rapport fra turen 
med forslag til mulige anbefalinger til diakonien i Haderslev Stift. Den fulde rapport lægges også 
på hjemmesiden her: http://www.haderslevstift.dk/stiftet/stiftsudvalg/diakoni/materialer 

Vi mødte to af de mennesker, som havde siddet i arbejds-
gruppen bag Diakoniplanen: Diakon og socionom, Sigrid 
Flaata, og højskolelektor og studieleder i diakoni Kari Jordhe-
im ved VID – Videnskabelig, International, Diakonal Højskole. 
Højskolen har 50 forsk. studier inden for alle uddannelsesni-
veauer: bachelor, master, PhD og videreuddannelser. 3300 
studenter er fordelt i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes. 

Senere mødte vi flere eksempler på  
anderledes, fremsynet diakoni på sogneplan:

”Unge møder ældre” – et diakonalt samarbejdsprojekt mellem lokale unge i nærmiljøet med 
flerkulturel baggrund, plejehjem, omsorgsboliger, kirke og skole. Projektet er forankret i et me-
nighedsråd og ledes af en diakon eller præst. Projektet bidrager til at åbne kirken for lokalmiljøet 
ved at danne fællesskab ml. mennesker på tværs af forskellig kulturel og religiøs baggrund og 
ml. generationerne. 

Ungdomsdiakonalt samtaletilbud ”13-20”. 
Bærum kirkelige fællesråd (10 menigheder i Bærum) 
og Bærum kommune har bevilget penge til et fore-
byggende ungdomsarbejde i kommunen. I dag er 
der ansat 13 diakoner i provstiet (flere er desuden 
uddannet socialrådgivere og psykologer), og det 
betyder, at ”kirken har en plads som vigtig sam-
fundsaktør i lokalmiljøet”.

Diakoni og Åben domkirke. Vi deltog i ’Onsdags-
messe’, som afholdes hver onsdag kl. 12 i Oslo Dom-
kirke og efterfølges af kirkekaffe og frokost (især en-
lige ældre, ensomme, sårbare mennesker) i kirkens 
krypt, inkl. norske, varme vafler! Kirken er åben hver 
dag kl. 10-16, og fredag er der natåbent fra 16 – 6. 
I 2014 kom der i gennemsnit 809 besøgende hver 
fredag aften og nat. Totalt det år kom der 38.835 
besøgende, så der er behov for åbne kirkerum midt 
i byen! Ved kirken er ansat en samtalepræst, og der 
findes et samtalerum. 

Sigrid Flaata Kari Jordheim

13-20 i Bærum

Domkirkens krypt



Kirkens Bymisjon og ”inkluderende fællesskab”. 
Vi deltog i gudstjenesten onsdag aften i Tøyen-
kirken – ”De fattiges kirke” - sammen med 50 – 60 
andre. Ingen misbrugere, men psykiatriske bruge-
re, ensomme og sårbare, ludfattige tilrejsende fra 
Syd- og Østeuropa, papirløse migranter, romaer 
– mennesker, som ingen rettigheder har! Menighe-
den inddrages i gudstjenesten ved at læse, tænde 
lys, mens man må sige, hvad man vil. Vi oplevede et 
”åbent, inkluderende fællesskab” i et kirkerum, der 
er præget af Bymisjonens symboler: brosten, lyset, 
rosen og korset. Kirkens Bymisjons opgave er: at af-
dække, lindre og forandre. 80 % af omkostningerne 
kommer fra det offentlige, dvs. Oslo kommune og 
staten. Resten er egen finansiering 

52 diakonale salmer og fortællinger. Udvalget fik 
også inspiration til den liturgiske side af diakonien: 
Salmebogen ”Bliv lys” – 52 diakonale salmer og for-
tællinger ved Sindre Skeie og Hans-Olav Mørk. Og 
bogen ”Handling og bøn må blive ét” af Sindre Eide.

Stiftsudvalget for Diakoni i Haderslev Stift – deltagere 
i studieturen: Per Søgaard, Annette Langdahl, Hen-
rik Johannessen, Marianne Jespersen, Lars Rahbæk, 
Sigrid Horsholt Pedersen

Konkrete forslag efter studieturen: 

FORSLAG: at Stiftsdiakoniudvalget indbyder til en 
temadag om diakoni i sogne og menigheder, om 
struktur og strategi (gerne med input fra Norge), 
med henblik på at udarbejde en ”Overordnet plan 
for Diakoni i Haderslev Stift” og inspirere til lokale 
diakoniplaner.

FORSLAG: Udvalget påtænker at afholde et fyraf-
tensmøde i stiftet for nye menighedsråd, præster, 
kirke- og kulturmedarbejdere og andre interessere-
de – som inspiration til rekruttering og koordinering 
af frivillige i kirkens diakoni. 

FORSLAG: at oversætte nogle diakonale salmer og 
bønner til dansk og indsamle danske fortællinger 
fra diakoniens verden til et brugshæfte.

ANBEFALING: Udvalget stiller sig gerne til rådighed 
for formidling af kontakt med diverse diakonipro-
jekter projekterne i Østre Aker og Bærum provstier.

FORSLAG: Vi overvejer at udbyde inspirationsrejser 
til Oslo for menighedsrådsmedlemmer, præster, kir-
ke- og kulturmedarbejdere, interesserede frivillige.

Suppe hos Bymisjonen

Onsdagsmesse i Tøyenkirken

Sindre Skeie


