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Temamøder om diakoni i  
7 provstier og Sydslesvig 
Haderslev Stifts diakoniudvalg planlægger at 
besøge alle 7 provstier og den danske kirke i Syd
slesvig i løbet af i 2022. Formålet er at inspirere 
kirkernes sociale arbejde, det der også kaldes 
diakoni. For hvad er egentlig diakoni? Hvorfor 
er det kirkens opgave? Hvordan griber vi det an? 
Hvordan gør man andre steder? Kan vi samar
bejde om diakoni? Hvordan er diakoni en del af 
det, vi allerede gør?

Det første temamøde om diakoni blev afholdt 
i Ensted Kirkehus i Aabenraa Provsti den 10. 
februar. Da corona stadigt har det med at spæn
de ben, blev vi ikke så mange som planlagt, men 
hvad gør det, når bare dem, der kommer, er 
interesserede og deltager aktivt. 8 ud af 20 sogne 
i Aabenraa Provsti var repræsenteret.

Til temamødet blev filmen ”Diakoni i sognet” 
med biskop Marianne Christiansen vist.  
Haderslev Stifts diakoniudvalg og indsamlingen 
til Social Drive Out i anledning af stiftets 100 års 
jubilæum blev præsenteret. Og så var der oplæg, 
som med inspiration fra den norske kirkes plan 
for diakoni og fra kirkernes sociale arbejde i 
Viborg Stift spurgte: ”Er diakoni en del af lag
kagen?”

I den sidste del af temamødet skulle deltagerne 
selv på banen dels med egne erfaringer, dels 
med nye ideer. Opgaven lød på at udtænke et 
nyt diakonalt arbejde, der læner sig op ad den 
virkelighed, de kender fra deres egne sogne. Det 
kom der nogle fine forslag ud af, hvoraf nogle 
var nye og andre allerede afprøvet. Forhåbentlig 
gik alle hjem fra temamødet med en følelse af, at 
kirkernes sociale arbejde er vigtigt og slet ikke så 
svært.

Om diakoniens dag  
i Nørremarkskirken  
søndag d. 6. februar 10.30 – 13.30

Vi startede dagen med gudstjeneste og efterfølgende 
havde foreningen, Nørremarkskirkens Menigheds
pleje inviteret på suppe. De 30 deltagere slubrede 
suppe, medens en kirke og kulturmedarbejder  
fortalte om foreningens mange diakonale aktiviteter. 
For et års tid siden grundlagde vi en forening, hvor 
kirkens sociale arbejde koordineres ud fra. Det har 
den fordel, at økonomien for det diakonale arbejde 
er adskilt fra kirkens regnskab. På den måde er det 
mere enkelt, at søge fonde og § 18 midler ved Vejle 
kommune. Foreningen rummer følgende aktiviteter: 
Besøgstjeneste, Feriehjælp, Ældreklub og Julehjælp. 
Det er en stor glæde, at vi som kirke kan tilbyde flere 
diakonale aktiviteter for borgere i sognet, siger kirke 
og kulturmedarbejder, Søren Kjærgård Jensen.
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Skærmkaffe i din menighedspleje?
De sidste år med nedlukning har vist, at virtuelle 
møder kan være et godt alternativ til at mødes 
fysisk. Disse erfaringer er en del af konceptet 
’Skærmkaffe’, hvor 34 ældre mødes en gang om 
ugen i 5 uger sammen med en vært og her op
lever et fællesskab. Projektet udbydes af Samvir
kende Menighedsplejer, som også tilbyder både 
hjælp til opstart via kursus og konsulenthjælp 
samt et økonomisk tilskud til fx indkøb af udstyr.

Læs mere om projektet her: 
https://www.menighedsplejer.dk/voresak

tiviteter/tilaeldre/envirtuelkopkaffe

Eller kontakt:  
Mei Petersen Klp@menighedsplejer.dk  

eller mobil: 26890639

Inspiration til diakonale  
aktiviteter i sognet?

Hent Samvirkende Menighedsplejers guide 
til at komme i gang med kirkelige  

sociale aktiviteter HER på dette link

SAMMEN KAN VI GØRE 
NOGET FOR ANDRE

Støt indsamlingen via mobilpay 303262
Social Drive Out er et projekt under KFUM’s 
Sociale Arbejde. Projektet kører ud i mindre sog
ne eller boligområder, hvor sårbare mennesker 
sidder alene og har brug for hjælp. Social Drive 
Out bringer nærvær, mad, støtte, rådgivning og 
fællesskab ud til mennesker på kanten af sam
fundet.
I anledning af Haderslev Stifts 100års jubilæum 
i 2022 opfordrer vi til at støtte Social Drive Out, 
som også når ud til sårbare mennesker i vores 
stift. Med støtten kan Social Drive Out bringe 
nærvær og fællesskab ud til endnu flere.

Se de områder, der køres ud til  
på kfumsoc.dk/socialdriveout

Vil du vide mere om projektet, så kontakt 
KFUM’s Sociale Arbejde på tlf. 6440 1888
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