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7

117702/13

Kirkens Korshær

National opfordring til øget samarbejde og 

udveksling mellem organisationsdiakonien og 

sognediakonien

      100.000     100.000 

Med projektet ønsker Kirkens Korshær at styrke tilknytningen og dialogen mellem sogne og 
Kirkens Korshærs sociale arbejde. Der er tale om udbredelse af et hidtidigt pilotprojekt til 
landsplan, hvor sogne tegner fadderskab til lokale sociale korshærsarbejder. Projektet ligger i 
forlængelse af årets ene indsatsområde. Med sin mangeårige erfaring forventes Kirkens 
Korshær at kunne støtte og styrke den sociale bevidsthed og de diakonale initiativer i de enkelte 
sogne.

10

120393/13

Værestedet Parasollen, 

KFUM´s Sociale arbejde

Netværksskabende kontakter i Struer Provsti 

mellem frivillige og socialt udsatte som en 

del af provstiets diakonale arbejde

      200.000     200.000 

Værestedet Parasollen er en social cafe, som med sine frivillige kræfter støtter socialt udsatte 
personer og familier i Struerområdet. Ved udbygning og kvalificering af den frivillige gruppe 
kan cafeen fortsætte sit diakonale arbejde i tråd med årets indsatsområde. Projektet søger at 
engagere præster, menighedsrådsmedlemmer, frivillige såvel som andre aktører fra 
nærområdet i forsøget på at løfte et socialt ansvar overfor medborgere i provstiet. Det er 
forventningen, at projektet kan virke til inspiration for andre provstier og ved sit eksempel 
opfordre til flere samarbejder mellem provstier og frivillige organisationer. 

14

12213/13

Amondo
App og aktiviteter til børn under 

gudstjenester
      375.000     375.000 

Med udviklingen af en app for børn til brug for kirkeåret, imødekommer projektet en 
efterspørgsel i folkekirken.  Foruden at indeholde viden, quizzer og spil til kirkelige tekster, har 
projektet også blik for, hvordan præster kan integrere appen i deres arbejde i og uden for 
kirkerummet. Projektet vurderes både at sikre den fornødne folkekirkelige forankring ved sine 
samarbejdsparter samt ikke mindst at garantere et produkt af høj teknisk kvalitet. Appen vil 
kunne downloades gratis til smartphones, iPads mm. og kan således bidrage med en klar 
nytteværdi for folkekirken.

18

124316/13

Diakonhøjskolens 

Diakonforbund v. Birthe 

Fredsgaard

Sognets diakonale iværksættere får ny 

værktøjskasse
      122.000     122.000 

Projektets ambition er at oprette en digital værktøjskasse for sognes diakonale iværksættere. 
Diakonhøjskolen kan, med sit landsdækkende medlemsnetværk og samarbejdsrelationer, 
indhente diakonale erfaringer fra hele landet. Produktet vil kunne tilgås gratis på internettet og 
vil bl.a. indeholde gode råd, tjeklister mm. som kan lette arbejdet med lokale initiativer. 
Værktøjskassen forventes endvidere at styrke en løbende erfaringsudveksling og samarbejder 
mellem sogne.

21

124933/13

Perlen ..café og værksted, 

KFUM´s Sociale arbejde v. 

Helle Sommer

Perlen - Diakoni og Morsø Provsti: 

Selvhjælpsgrupper og Netværksskabende 

kontakter i Morsø Provsti i samarbejde med 

Perlen [forkort.]

      120.000     120.000 

Perlen er et netværks – og omsorgssted i regi af KFUM’s Sociale Arbejde, som støttes med et 
beløb til ansættelse af en frivilligkoordinator.  Det er vurderingen, at en sådan koordinator er 
afgørende for videreførelsen af cafeens arbejde med etableringen af selvhjælpsgrupper og 
netværksskabende aktiviteter for personer i sårbare livssituationer. Cafeens aktiviteter sker i 
samarbejde med Morsø Provstis diakonipræst, ligesom cafeens ambition er at sikre inddragelse 
af brugere og frivillige i aktiviteter og udbygning af tilbud. Der er tale om et lokalt 
diakoniprojekt, men det er forventningen, at erfaringerne fra Morsø Provsti kan virke til 
inspiration for andre provstier, som oplever lignende udfordringer.

Økonomi
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33

125401/13

Diakoniudvalget, Indre 

Mission Skrive
Med hånd og hjerte         90.100       90.100 

I samarbejde med Skive Kommune ønsker Indre Mission i Skive at starte et diakonalt projekt, 
som skal aflaste familier i dagligheden. Kommunen er naturligt i kontakt med forskelligt 
belastede personer i området, hvis problemstillinger ikke nødvendigvis imødegås af 
kommunale tilbud. Projektet henvender sig til denne gruppe, som tilbydes praktisk hjælp i 
dagligdagen. På sigt er ambitionen endvidere at afholde arrangementer og aktiviteter for børn, 
herunder mindre udflugter, filmaftener mm..Det lokale samarbejde mellem kommune og 
folkekirken i Skive er nyskabende og kan virke til inspiration i folkekirken i en tid, hvor 
samspillet mellem den offentlige og frivillige sektor er til debat. 

41

126176/13

Center for Ungdomsstudier
Når Ordet bliver kød: unge i diakonalt 

arbejde
      247.000     150.000 

Center for Ungdomsstudier ønsker at gennemføre et landsdækkende projekt til udvikling af en 
række metoder for arbejdet med unge (13-16 år) og diakoni. Projektet engagerer 
foreningsledere fra KFUM, FDF samt KFUK og præster, og sammen udvikles metoder for at 
skærpe den kristne værdiformidling, engagere unge gennem diakonalt arbejde samt at belyse 
forholdet mellem diakoni, medborgerskab og tro. Projektet vurderes at have en høj nytteværdi 
for folkekirken. Initiativtageren er kendetegnet ved høj kvalitet, og formidlingen af projektets 

resultater ved artikler og internetdownload vil bidrage med en klar nytteværdi for folkekirken. 

44

126180/13

Exit
Fra indsat til værdsat: Det svære møde med 

samfundet
      225.000     225.000 

På baggrund af den hidtidige succes med integration og netværksopbygning blandt indsatte og 
løsladte fangere i større danske byer, ønsker Exit nu at udbygge konceptet til andre 
menigheder. Projektet imødegår fondens diakonale fokusområde og kan, på baggrund af sine 
erfarne kræfter, virke til gavn for folkekirken, også i et geografisk bredere perspektiv. 

56

126197/13

Apostelkirken v/Jonas 

Bøndergaard Sørensen

Brugerundersøgelse blandt deltagere i 

kirkens arbejde med iranske & afghanske 

flygt. og asylansøg.

        30.000       30.000 

Apostelkirken oplever i disse år en stadig voksende interesse for kirkens arbejde blandt 
asylansøgere fra fortrinsvis Iran og Afghanistan. Apostelkirken støttes med et mindre beløb til 
en brugerundersøgelse blandt denne aftagergruppe, og afdækningen skal herefter bruges til 
videreudvikling og opkvalificering af kirkens mange tilbud. Apostelkirkens nuværende kontakt 
til flygtninge og asylansøgere gør kirken til et naturligt omdrejningspunkt for undersøgelsen, 
som dog også vurderes at være tidssvarende relevant for hele folkekirken.  

60

126217/13

Kirkens Korshær i Aarhus
10 veje til frivilligt, socialt engagement blandt 

unge
      182.400     182.400 

Med tildelingen til Kirkens Korshær i Århus støttes et lokalt forankret projekt, som søger at 
engagere unge i diakoni. Projektet imødekommer årets indsatsområde. Det sætter endvidere 
fokus på en aldersgruppe, hos hvem interessen for frivillighed er stor, om end denne frivillighed 
ikke er slået igennem i folkekirkeligt regi. Projektets resultater præsenteres i forbindelse med 
konferencen Kirkens Sociale Ansvar. Her fremlægges erfaringer fra projektet, men der lægges 
også op til, at de enkelte sogne bør videreudvikle og tilpasse resultaterne til lokale forhold. 
Netop denne tilgang vurderes at styrke projektets omsættelighed og udbredelsespotentiale i 
folkekirken. 

63

126363/13

Kirken på Landet (arb.gruppe 

v. Grundtvigsk Forum, FUV 

(Løgumkloster) og Lolland-F. 

Stift

Kirken på landet       122.000     122.000 

Projektet søger at fremme en udvikling af landkirkernes diakonale engagement i lokalområdet. 
Projektet skal ses i forlængelse af en større udviklingsproces og tematisering af at være kirke på 
landet, som gennemføres af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Grundtvigsk Forum, FUV 
(Løgumkloster) og Lolland-Falster Stift. Arbejdsgruppens brede sammensætning vurderes at 
være en styrke, og det forventes, at projektet kan være medvirkende til at sætte en dagsorden 
for det at være kirke på landet, herunder hvordan landmenigheder kan håndtere sociale 
udfordringer i lokalområdet i samspil med kulturelle, sociale og kommunale aktører. 



72

126554/13

Vesterbro Sogn Night Light Cafe       100.000     100.000 

Vesterbro Sogn driver Night Life Café, som er en natcafé for kvinder i prostitution. Cafeen 
styrker det kirkelige sociale arbejde i området ved at række ud til en gruppe, der har det svært, 
og som offentlige tilbud kan have svært ved at nå. Tildelingen muliggør en udvidelse af cafeens 
åbningstider. Tildelingen vil også gøre det muligt at knytte en stabil kreds af frivillige kræfter til 
cafeen, hvilket vurderes at kunne styrke indsatsen målrettet denne gruppe. 

75

126382/13

Lene Langballe
Påskens labyrint: en vandring gennem 

påskens mysterium
        65.000       65.000 

Projektets formål er at formidle påskens budskab til børn på en nyskabende og mere sanselig 
måde. Langballe har tidligere, med stor succes, gennemført lokale kirkelige projekter med en 
høj grad af brugerinddragelse. Projektet nytænker formidlingen af påsken, ligesom det 
forventes at være til stor inspiration for andre lokale initiativer. 

78

126310/13

Iben Johanne Thomsen & Ane 

Ørgård Bramstoft

Guds ord - vores sprog: Et elevinddragende 

konfirmandmateriale
      130.000     130.000 

Sigtet med projektet er at udarbejde et undervisningsmateriale til brug i 
konfirmandsammenhænge. Materialet søger at introducere og forankre nyere pædagogiske 
metoder og læringsstile i konfirmandundervisningen, som tager udgangspunkt i de unges egen 
viden og erfaringer og samtidig gør det muligt for dem at reflektere over de mere abstrakte 

begreber i den evangelisk-lutherske kristendom. 

Tildeling i alt: 2.108.500 2.011.500


