DIAKONI I SOGNET
- Inspiration til debat
Hvornår havde I sidst diakoni på dagsordenen i menighedsrådet, på
personalemødet eller til et arrangement i sognet? Altså ikke en konkret
eksisterende aktivitet, I skulle finde frivillige til, planlægge eller evaluere på.
Men derimod sat tid af til at se på diakoni i sognet helt overordnet, og sammen
prøve at finde svar på spørgsmål som:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilke behov kan vi se i sognet?
Kan andre få øje på andre behov – og hvem skal vi spørge om det?
Hvordan stemmer behovene overens med de nuværende aktiviteter?
Hvad er der af muligheder og udfordringer?
Hvad med frivillige – har vi de rette frivillige til behovene, kan vi
engagere andre/flere, hvordan motiverer og fastholder vi de frivillige?
Er der mulige samarbejdspartnere i lokalområdet – kommunen,
organisationer, borgerforeningen, andre foreninger etc.?
Er der andre, der gør noget, som kan inspirere – eller måske direkte
kopieres til vores sogn?
……

Diakoni er en væsentlig del af kirkens liv og virke, og derfor er det afgørende,
at man med jævne mellemrum forholder sig til diakonien i sognet, og om man
kan give en hjælpende hånd til endnu flere, der har behov – ved at tænke
anderledes, gøre noget på en anden måde, finde nye samarbejdspartnere,
appellere til andre frivillige og deltagere end dem, der plejer at komme etc.
I en række små film om diakoni i sognet på www.debatderbatter.dk kan I blive
inspireret af, hvad man med succes gør i andre sogne. Se filmene, inden I
mødes, eller brug dem som indspark under debatten. I kan få input fra:
•
•
•
•
•

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift
Middag på tværs i Haderslev
Spiseklubben på Mors
Besøgstjenesten i Skanderup
Frokostklubben i Nørremarkskirken i Vejle

Der er masser af hjælp og samarbejde at hente forskellige steder, hvis I
beslutter at kaste jer over nye initiativer inden for diakonien: spørg jeres
diakoniudvalg i stiftet (eller provstiet, hvis I har det), eller hent inspiration hos
de diakonale organisationer, Dansk Diakoniråd eller Samvirkende
Menighedsplejer, der også tidligere har udsendt "Kirken af levende sten" - en
håndbog om sognediakoni til alle menighedsråd.
God debat!
Debatten er en del af Debat der batter – www.debatderbatter.dk, som Danmarks Kirkelige
Mediecenter står bag. Debatten ”Diakoni i sognet” er blevet til i samarbejde med
Diakoniudvalget i Haderslev Stift, Informationstjenesten i Aalborg Stift og Støtteforeningen for
Danmarks Kirkelige Mediecenter.

