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I denne tid oplever vi alle glæden ved at kunne 
gense familie og venner, og at alting begynder 
at ligne sig selv. Vi bevæger os fra, at vi alle har 
været isolerede og været ’i samme båd’ til, at 
hastigheden stiger, og vi alle sejler videre ’i hver 
sin båd.’ 

Vi har undervejs alle mærket og oplevet længs-
len efter fællesskab og lettelsen over, at det bliver 
normalt igen. Sådan er det bare ikke for alle. For 
nogle er det et vilkår i hverdagen, at opleve sig 
ensom, isoleret og uden for fællesskabet. Andre 
igen er fortsat isolerede, fordi de stadig er særligt 
udsatte i forhold til smitte. 

Hvordan kan vi som medmennesker og kirke 
trække på de fælles erfaringer omkring oplevel-
sen af isolation og fortsætte med at række ud 
mod dem, der fortsat har hjælp behov – også 
efter corona?

Det handler denne sommerhilsen og efterårets 
fyraftensarrangement om.

Annette Langdahl

Lige nu skal vi leve
Signe Toft, diakoni- og korshærspræst i Vejle

I mit embede som gadepræst i Vejle har jeg ar-
bejdet på højtryk i denne tid. Med en ombygget 
Christiania-ladcykel har jeg cyklet rundt i byen 
med mad, vand, kaffe og rene sprøjter/kanyler til 
misbrugerne. Jeg bliver altid mødt og modtaget 
med stor taknemmelighed, og jeg har velsignet 
og bedt et utal af bønner for mennesker på ga-
den i Vejle i denne tid.

Aldrig før i mit liv har jeg mødt så mange be-
kymrede og angstfyldte mennesker. Den ende-
løse strøm af nyheder har utvivlsomt påvirket 
os, og hele vores samfund har været præget af en 
hidtil uset frygt. Jeg har mødt et utal af menne-
sker i alle aldre, der ikke turde leve af angst for 
at dø af Covid-19. På nogle områder oplever jeg 
desværre, at frygten har overtaget vores fornuft, 
og det har bl.a. resulteret i en række sociale kon-
sekvenser.

Nedlukningen har især ramt vores udsatte bor-
gere hårdt. Mange har været overladt til sig selv, 
sociale væresteder har været lukkede og det har 
medført social isolation, øget misbrug og ensom-
hed.

Alle mennesker har brug for at blive set, aner-
kendt og lyttet til. Vi skal huske på, at livet ikke 
kun handler om at overleve. På et tidspunkt skal 
vi alle sammen dø, det er et livsvilkår. 

Lige nu skal vi leve, og vi har brug for hinanden 
til at bekæmpe en mærkbar øget social isolation 
og ensomhed.

Tema: 
‘Diakoni og ensomhed til særligt udsatte efter corona’
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Digital diakoni
Theresia Treschow-Kühl, sognepræst i Feldsted

Digital diakoni vil for mange være to mod-
sætninger, men i en tid med corona måtte der 
tænkes ud af boksen. Hvorledes kunne jeg som 
præst nå ud til alle de ældre og syge som plud-
seligt skulle isoleres? Ideen om at holde hyggeef-
termiddag på Felsted Kirkes facebookside blev til 
virkelighed, da jeg skulle have holdt hyggeefter-
middag i sognet. Tanken var, at jeg kunne prøve 
at læse højt på nettet, som jeg plejer at gøre det i 
sognehuset, min mand spillede klaver, da or-
ganisten ikke kunne komme til præstegården. 
Håbet var 20 visninger, virkeligheden overgik 
min fantasi, og der er har været langt over 1000 
visninger på hver eneste hyggeeftermiddag uge 
efter uge.

Kommentarfeltet har været fyldt med glade 
tilbagemeldinger fra mange, der på grund af 
sygdom må sidde isoleret og alene. Flere har 
skrevet, at det er dejligt med lydbøger, men at 
det er noget andet at følge med, når hyggeefter-
middagen sendes live, og man kender præsten. 
Jeg har valgt at bibeholde videoen på kirkens 
facebookside, og mange både unge og gamle har 
hørt historier, når de har haft tid.

Se med her:  
https://www.facebook.com/FelstedKirke/videos/

Om at bryde grænser
Hvert eneste sogn har sin måde at løse opgaven 
med at komme ud til de svageste, der ikke har 
mulighed for socialt samvær af mange forskellige 
årsager. Hyggeeftermiddag på kirkens facebook-
side er en mulighed ud af mange tiltag. Det vig-
tige er, at opgaven løses til glæde for de, der har 
brug for at opleve et fællesskab. Det betyder jo 
ikke, at alle præster i Danmark skal livestreame 
på deres kirkers facebookside. 

Hvis man ikke som sogn kan løfte opgaven med 
en hyggekreds/sogneeftermiddag, kan man 
sørge for, at der henvises til hyggeeftermiddage 
og andre tiltag enten på kirkernes hjemmesider 
eller Facebook. Diakonien behøver ikke at være 
sognebundet, tværtimod giver nettet os helt nye 
muligheder, som vi med glæde skal gribe. 

Lad den digitale diakoni bryde grænser, og i sid-
ste ende handler det om, at vi viser omsorg ved 
at se de svageste og ensomme.

Arrangementer

•  Sæt kryds i kalenderen til  
et nyt fyraftensmøde

Dato:  30. sept. 2020 

Tidspunkt: kl. 16.30 – 19.30 

  Drop in kaffe fra kl. 16.00 

Tema:   Ensomhed

Sted:   Christianskirken, Fredericia. 

Nærmere program følger.

• Udskudt fyraftensmøde
Fyraftensmødet om ’Diakoni i praksis’  
med Kari Jordheim udskydes til foråret 2021.

Dato følger.

Diakoniudvalget ønsker alle 
en rigtig god sommer og  
ferie!

Stiftsudvalget for Diakoni i Haderslev Stift

•  Annette Langdahl, formand, 40445768 
diakoni.haderslevstift@gmail.com 

• Grete Wigh-Poulsen 
• Marianne Jespersen 
• Signe Toft 
• Henrik Johannessen 
• Søren Kjærgård Jensen 
• Theresia Treschow-Kühl 
• Hanne R. McCollin 
• Camilla Henriksen 
• Marianne Mølbæk 
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