
Projektbeskrivelse: 

Navn: National opfordring til øget samarbejde og udveksling mellem organisationsdiakonien og 
sognediakonien. 

Emne: Diakoni, socialt arbejde, udvikling af nye samarbejdsformer ml. Kirkens Korshær og 
folkekirkens provstier og sogne. 

Målgruppe: Socialt udsatte i Danmark 

Tid, sted og aktør: Et treårigt pilotprojekt med opstart i februar 2012. Først i Viborg, Aalborg og 
Aarhus stifter. Siden er elementer fra projektet udbredt i resten af landets stifter fra 2014. 
Projektet blev varetaget af en halvtidsansat projektmedarbejder i 3 år. 

Opnået støtte: 100.000 kr. fra Den folkekirkelige udviklingsfond 2014 

Projektets formål: Projektets formål er at gavne udsatte mennesker i Danmark ved en fælles 
indsats, hvor folkekirkens menigheder og Kirkens Korshærs lokale afdelinger samarbejder. Den 
fælles indsats indeholder: 

 flere midler til det sociale arbejde 

 mere vidensdeling om socialt udsathed i Danmark  

 mulighed for udvikling af nye diakonale initiativer. 

Projektets indhold: Vores tilbud om samarbejde mellem sogne og Kirkens Korshærs lokale 
afdelinger er blevet udsendt til alle præster og menighedsråd i landet, samtidig med at der i 
forskellige relevante fora og medier er blevet gjort opmærksom på muligheden. Vi har udvidet 
tilbuddet til menighederne til nu at gælde to samarbejdsformer: enten ”den lille pakke” 
(fadderskabet) eller ”den store pakke” (kirkepartnerskabet). Begge samarbejdsformer udgør en 
gensidig relation, hvor menigheden for deres økonomiske ydelse til Kirkens Korshær, kan få både 
foredrag, konfirmandundervisning, tilbud om deltagelse ved social konference og andre 
arrangementer, der sætter diakonien på dagsordenen. Tanken er, at Kirkens Korshær med 
forskellige grader af tilknytning kan være attraktive for flere sogne, både de små landsogne og by-
sognene. Samtidig har Kirkens Korshærs lokale afdelinger forskellige ressourcer og ikke alle kan 
honorere tilbuddene i kirkepartnerskabet, men alle kan derimod leve op til kravene i fadderskabet. 
Fadder- og kirkepartnerskaberne kan danne rammen om et konstruktivt samarbejde og en relation 
med de enkelte sogne, som kan udvikle sig i forskellige retninger med diakonien i fokus. 
Ambitionen er, at et bedre kendskab til hinanden, mere dialog og en formaliseret forpligtelse ved 
enten et fadder- eller kirkepartnerskab kan styrke både menighedens og Kirkens Korshærs 
diakonale engagement.  

Erfaringer og resultat:  

På nuværende tidspunkt har vi på landsplan 53 menigheder tilknyttet Kirkens Korshærs lokale 
afdelinger via enten et fadder- eller kirkepartnerskab. De fleste (22) er centret omkring 



Aarhusafdelingen, hvor de selv har gjort en stor selvstændig indsat for at skabe kontakt til 
menighederne. Indsatsen i Aarhus viser, at der er et potentiale til, at Kirkens Korshær og 
menighederne kan indgå i en stærkere relation. Det landsdækkende projekt har undervejs været i 
tæt dialog med Aarhusafdelingen og projektet i Aarhus ”10 veje til frivilligt, socialt engagement 
blandt unge”, er desuden blevet præsenteret på den sociale konference, hvor fadder- og 
kirkepartnerskabsmenighederne har mulighed for at hente inspiration. De resterende 31 fadder- 
og kirkepartnerskabsmenigheder er spredt ud over landet. Værdien og indholdet af de nuværende 
samarbejdsrelationer rundt omkring i landet er meget forskellig og afhængig af de lokale 
ressourcer både i menighed og Kirkens Korshær. Vi har sendt evaluerende spørgsmål ud til et 
udsnit af vores fadder- og kirkepartnerskabsmenigheder, hvorfra nedenstående citater er taget;  

”Med kirkepartnerskabet har vi fået nemmere adgang til viden og hjælp til konkrete 
problemstillinger i sognet i forhold til kirkens støtte til udsatte grupper i sognet. Med løbende 
nyhedsbreve, tilbud om konferencer, foredrag mv., bliver vi som menighedsråd og sogn hele tiden 
mindet om vores diakonale ansvar, som gerne skulle komme såvel menigheden/ sognet som 
Kirkens Korshær og andre diakonale organisationer til gode”.  

”Derudover har vi oplevet, at vi i menighedsrådet taler mere om diakoni og nye/ andre måder, vi 
kan arbejde diakonalt. Kirkepartnerskabsordningen og samtaler med Kirkens Korshær har helt 
sikkert betydet, at vi også fremadrettet vil prioritere diakonien i højere grad end hidtil”. 

”Vi har helt bestemt fået et øget kendskab til Kirkens Korshærs målgruppe og det arbejde, der 
udføres. Vi læser med stor interesse både nyhedsbreve og nyhedsavis, som udsendes fra Kirkens 
Korshær i Aalborg. Den lille avis lægger vi frem i våbenhuset og konfirmandbygningen, så sognets 
beboere har mulighed for at læse det”. 

”For vores menighedsråd har det været en styrke, at vi helt konkret har drøftet vores holdning og 
engagement inden for diakoni”. 

”Sognet har i forvejen et rigtig godt kendskab til Kirkens Korshærs arbejde, så jeg tænker ikke, at 
der er kommet et øget kendskab. Måske nærmere den modsatte vej – brugerne har fået en tættere 
tilknytning til kirken og bruger gerne kirken. Vi har flere brugere, der jævnligt kommer til 
gudstjeneste om søndagen, og går med ind og drikker kirkekaffe bagefter”. 

Pilotprojektet er blevet evalueret internt i Kirkens Korshær og ledelsen har besluttet at fortsætte 
arbejdet med at udvikle samarbejdsrelationer med menighederne. Grundet 
kommunikationsmæssige overvejelser er det besluttet, at begge former for samarbejde 
fremadrettet udelukkende vil gå under betegnelsen kirkepartnerskaber. 

 

Læs om projektet her:  

Det er muligt at læse mere om projektet og se kirkepartnerskabsmaterialet på Kirkens Korshærs 
hjemmeside: www.kirkenskorshaer.dk (under ”materialer”). Ønskes yderligere oplysninger kan 
man rette henvendelse til landssekretær, Dorte Tranberg-Krab på tlf.25470029 eller mail: 
dorte.tranberg@kirkenskorshaer.dk 

 

  


