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Navn: Diakoni MED unge - Når Ordet bliver kød / Arbejdstitel: #gørenforskel 

Emne: Diakoni med unge 

Målgruppe: unge, kirkelige medarbejdere, præster og foreningsledere (herunder konfirmander og deres 

præster, ledere og deltagere i kirkens ungdomsarbejde, 100 efterskoleelever) 

Tid, sted og aktør: maj 2014 – maj 2015, landsdækkende deltagelse (Nordjylland, Midtjylland, Fyn og 

Sjælland.) CUR, Center for Ungdomsstudier stod for udviklingen af projektet, opgaver, kontakt, opsamling 

og evaluering. Se mere på www.cur.nu 

Opnået støtte: 150.000 

Projektets formål: at udvikle en række metoder, hvor i kirkens ord og værdigrundlag får krop og handling 

ved at engagere unge i diakonalt arbejde, samt at belyse forholdet mellem diakoni, medborgerskab og tro.  

Projektets indhold: 7 forskellige diakonale oplæg med opgaver og udfordringer, hvor unge alene eller i 

grupper udfordres til at være med til at gøre en forskel i forskellige sammenhænge. Opgaveoplæggene gav 

mulighed for at finde lokale muligheder for at arbejde med følgende opgaver:  1. Gør en forskel i 

hverdagslivet, 2. Gør en forskel i nabolaget, 3. Operation Gudsværk, 4. At skabe lys i mørket, 5. Gør en 

forskel for ældre, 6. Gør en forskel globalt, 7. Påsken gør en forskel.  

Erfaringer og resultat: Præsters og ledernes observationer og tilbagemeldinger blev indsamlet via 

refleksionsskemaer under hele forløbet. Derudover blev der lavet observationer og interviews med 

medvirkende præster, konfirmander, foreningsledere og unge.  Projektet havde to fokus punkter: 

1. Anvendelige metoder i forhold til at skærpe den kristne værdiformidling og engagere unge i 

diakonalt arbejde. 

2. Betydningen for unges perspektiver på medborgerskab og forhold til kirke og tro, når man 

udfordrer til at bevæge sig fra ”meningsfællesskaber” til ”handlingsfællesskaber.” 

Fra erfaringsindsamlingen af udviklingsprojektet  vil vi fremhæve tre hovedpointer:  

At være med til at gøre en forskel udadtil giver meget indadtil! 

Når man som foreningsleder eller præst tog ud for at gøre en forskel udadtil i lokalsamfundet (nabolaget, 

plejehjem, sygehus, varmestue, flygtningecenter, fængsel, lokale Netto) reflekterede en stor gruppe af 

deltagerne over den effekt det gav indadtil. Dels styrker det fællesskabet i fx spejdergruppen/ 

konfirmandholdet på en helt særlig måde og dels skaber det et specielt engagement og motiveret 

deltagelse, fordi ”nødvendigheden tvinger til deltagelse” eller fordi det var ”meningsfulde opgaver på det 

medmenneskelige plan”.  Engagementet og deltagelsen omkring de diakonale opgaver havde desuden en 

afsmittende effekt på det øvrige forløb, og flere præster/ foreningsledere oplevede en større deltagelse af 

unge ved fx landsindsamlings initiativer (sogneindsamlinger m.m). 

Derudover skabte de forskellige diakonale initiativer en positiv respons på det lokale samspil og 

kontaktflade mellem kirke/forening og lokalmiljø. 

http://www.cur.nu/
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Jeg var positivt overrasket over, at konfirmanderne var så positivt indstillet overfor plejehjemsbesøget. 

Mange af konfirmanderne udtrykte glæde og spænding over at skulle møde de gamle, og besøget blev 

omtalt i den lokale ugeavis, hvilket også betød meget for samtalen bagefter.  De gamle var oprigtigt 

interesseret i at møde de unge. Det gik virkeligt begge veje. 

    Medvirkende præst i #gørenforskel 

Det er svært at komme ud af huset! 

Der lå en generel udfordring i at få ledere og præster til at arbejde helt konkret med diakonale initiativer 

udenfor foreningslokalet/ konfirmandstuen. Udfordringen begrundes i forhindringer så som 

skolereformens indflydelse på konfirmandforløbet og foreningsdeltagelse, praktiske, logistiske 

forhindringer og en anderledes resursekrævende forberedelse, når man skal ud af samlingslokalet og gøre 

noget helt konkret i forhold til andre mennesker. Denne udfordring skabte en meget svingende og ustabil 

deltagelse i projektet. 

Der ligger også en generel udfordring i at få unge teenagere til at bevæge sig udenfor deres komfort-zone i 

en livsperiode, hvor de generelt er usikre omkring alt.  Projektet lykkedes dog, når den voksne selv deltog  

og var med som ”guide” eller når de unge skulle udføre opgaven i grupper og sammen kunne bevæge sig 

udenfor deres komfort-zone. 

Når Ordet bliver kød 

I forhold til det værdiformidlende aspekt at udfordre til at bevæge sig fra meningsfællesskaber til 

handlingsfællesskaber, var det svært for de unge deltagere at sætte ord på betydningen af dette. For dem 

var det mere ”sejt at være med til at gøre en forskel” og skabte en anden medmenneskelig forståelse, 

empati og respekt for kammeraten på vejen, socialt belastede, flygtninge, ældre, den enlige mor i køen i 

Netto. Denne mere didaktiske og værdimæssige overvejelse fremstod dog mere klart hos lederne/ 

præsterne, der gav udtryk for at de var blevet inspireret til ikke kun at tale om diakoni men også at gøre det 

med deltagerne, og at det satte de værdibårede ord i et helt andet perspektiv. 

Det bedste var, at man kan omsætte det dobbelte kærlighedsbud på en måde, så det bliver sjovt og 

vedkommende for deltagerne, uden løftede pegefingre og bedreviden.  

    Medvirkende leder i #gørenforskel 

 

Det anskueliggør hvad kristen tro er/kan være i praksis. Man mærker at det gør indtryk på de unge at de 

selv er med til at gøre noget. 

    Medvirkende præst i #gørenforskel 

 

Det har gjort undervisningen mere konkret og gjort, at vi bedre har kunnet tale om livets mening, 

opstandelse, frygt og angst, og om at give hinanden støtte og omsorg, opmuntring – kort sagt, at være lidt 

mere opmærksomme på mennesker i vore nære omgivelser. 

    Medvirkende præst i #gørenforskel 
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Læs om projektet her: artikler udkommer i efteråret 2015 i diverse foreningsblade. Konkrete 

opgaver og oplæg ligger på www.konfirmandcenter.dk 

 

Artikler fra forskellige initiativer: 

Da 7.B kom på plejehjem: http://www.fyensstift.dk/diverse/hjallese-kirke/ 

Julen handler ikke kun om at få noget, men også om at give noget:  

http://roskilde.lokalavisen.dk/engle-paa-sygehuset-/20141209/artikler/712109883/1617 

Guddomholm-konfirmander på plejecenter: 
http://oehf.dk/index.php?id=77&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=15641 
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