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Navn: Diakonalt udviklingsarbejde i Folkekirken 
 
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: Der er tale om et treårigt pilotprojekt med opstart februar 2012. Projektet gennemføres 

i Viborg, Aarhus og Aalborg stifter. Det varetages af en 50 % ansættelse i tre år. 

Opnået støtte: Kr. 100.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012. 

Projektets formål: Projektets formål er at gavne udsatte mennesker i Danmark ved at styrke og udvikle 

folkekirkens diakonale, sociale engagement. Det skal ske ved bl.a. at udvide samarbejdet og styrke 

tilknytningen mellem folkekirkens sognemenigheder og Kirkens Korshær. Ligeledes har hensigten været 

mere overordnet at sætte fokus på folkekirkens diakonale forpligtelse i forskellige fora og appellere og 

inspirere til et øget socialt ansvar. 

Projektets indhold: I projektets første år er der blevet afholdt tre inspirationsmøder om diakoni i 

samarbejde med provstierne, hvor præster, menighedsrådsmedlemmer, ansatte ved kirkerne og frivillige er 

blevet inviteret. Inspirationsmøderne har varieret i form og indhold afhængigt af samarbejdet med det 

pågældende provsti. Overordnet er deltagerne blevet introduceret for forskellige diakonale arbejdsformer, 

introduceret til Kirkens Korshærs sociale arbejde og blevet gjort bekendt med muligheden for et styrket 

samarbejde. Flere af den slags møder er under planlægning i den kommende projektperiode.  

Internt i Kirkens Korshær er der blevet afholdt en workshop for frivillige med henblik på at inspirere og 

ruste de frivillige medarbejdere til mere systematisk at tage kontakt til og samarbejde med 

sognemenighederne om et forøget fokus på kirkens diakoni. 

Et konfirmandmateriale om diakoni, udarbejdet i et samarbejde mellem Århus Stiftscentral, Folkekirkens 

konfirmandcenter og Kirkens Korshær, er blevet præsenteret på workshop ved Kirkedagene 2013 samt ved 

inspirationsmøderne. 

Et nyt tilbud om samarbejde er blevet tilbudt alle menighedsråd i projektets tre stifter. Menighedsrådene 

har fået tilsendt en folder med tilbud om at tegne fadderskab til et lokalt socialt arbejdssted i Kirkens 

Korshær. Menighederne kan ved et styrket samarbejde med Kirkens Korshær lokalt engagere sig dybere i 

sociale, diakonale emner til gavn for og styrkelse af menighedens liv og vækst. Med fadderskabet skabes 

der en gensidig relation mellem menighed og et socialt arbejdssted, som kan berige begge parter. 

Projektets intention om mere fokus på diakoni og ovennævnte mulighed for at tegne fadderskab er blevet 

formidlet i forskellige fora og medier; Menighedsrådenes blad, Folkekirkeinfo.dk, stifternes hjemmeside, 

Korshærsbladet og Kristeligt Dagblad. Desuden er det mundtligt formidlet til stiftsudvalget for diakoni i 

Aalborg, to provstiers budgetsamråd, Distriktsforeningen af menighedsråd på Djursland og ved deltagelse 

ved menighedsrådsmøder hvoraf flere også er planlagt i kommende projektperiode. 

Erfaringer og resultat: Inspirationsmøderne i provstierne kan bane vej for et øget samarbejde i fremtiden 

og forhåbentligt har deltagerne fået lyst til at prioritere diakoni højere. Desuden har mødet et enkelt sted 
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dannet baggrund for nedsættelsen af et diakoniudvalg, der arbejder videre også med at styrke samarbejdet 

med de kirkelige organisationer. Den interne workshop har givet de frivillige et øget fokus på samarbejdet 

med folkekirken.  

Fadderskaberne er efterhånden blevet projektets omdrejningspunkt, fordi de netop kan danne rammen om 

et konstruktivt samarbejde og en relation, som kan udvikle sig i forskellige retninger med diakonien i fokus. 

Efter fadderskabsfolderen i marts 2013 blev udsendt til præster og menighedsråd i Aalborg, Viborg og 

Aarhus stifter er der kommet omkring 30 henvendelser og 11 fadderskaber er på nuværende tidspunkt 

blevet tegnet. Fortsat flere fadderskaber efterspørges.   

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet på Kirkens Korshærs hjemmeside: 

www.kirkenskorshaer.dk. Projektet har også været omtalt i Korshærsbladet i februar 2013 (side 8) samt i 

Menighedsrådenes blad i september 2012 (side 22).  

Øvrige oplysninger: Det er muligt at rette henvendelse til landssekretær, Dorte Tranberg-Krab, med henblik 

på yderligere oplysninger. Tlf.: 25470029 eller mail: dorte.tranberg@kirkenskorshaer.dk.  
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