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Navn: Diakonal håndbog for menighedsråd: En vejledning i, hvorledes danske menighedsråd 
integrerer sognediakonien i deres arbejde. 

Emne: Menighedsråd, sognediakoni, vidensdeling, inspiration  

Målgruppe: De danske menighedsråd. 

Tid, sted og aktør: Projektet er bevilget i februar 2012 og afsluttes i efteråret 2013. Aktøren er 
Samvirkende Menighedsplejer, der har haft til opgave at udarbejde en håndbog på baggrund af 
egne erfaringer fra de ca. 400 medlemssogne og ud fra fokusgruppeinterviews med forskellige 
grupper af ressourcepersoner.  

Opnået støtte: Kr. 200.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012.  

Projektets formål: Formålet med projektet er at lette menighedsrådene i arbejdet med at finde 
idéer til samt organisere den kirkelig-sociale indsats i sognet. Hvorledes kortlægges behovene, 
hvordan lærer man at anvende ressourcerne bedst, hvordan organiseres arbejdet, hvordan findes 
de frivillige, og hvordan bliver sognediakonien en integreret del af menighedsrådets og de ansattes 
arbejde? 

Projektets indhold: Projektet er mundet ud i en håndbog på 56 sider. Bogen beskriver først det 
fundamentale, der skal være til stede, for at sognediakonien kan blive en realitet: Motivation og 
en analyse af behov og ressourcer. Der er opstillet en model for, hvordan man når fra idefasen til 
realiteterne. Dernæst kommer der en beskrivelse af de frivilliges rolle i sognet: Hvordan findes de, 
hvordan dygtiggøres de, og hvordan plejes de? Bogen indeholder en model for sognets 
frivilligpolitik.  

Dernæst kommer en beskrivelse af sognediakoniens indhold: Med basis i menighedens fællesskab 
beskrives de mange former for netværk, der kan etableres der, og efterfølgende beskrives det, 
hvorledes netværkene kan udvides til at omfatte en mangfoldighed af aktiviteter, der rækker ud 
over menigheden og ud i lokalområdet. Der er et særligt afsnit om, at sognediakoni også kan 
omfatte materiel støtte. Kort beskrives sammenhængen mellem diakoni og sjælesorg. Til slut i 
indholdsdelen beskrives nye former for menighedsdiakoni, der er på vej eller må tænkes at være 
på vej.  

 
Slutteligt indeholder bogen en beskrivelse af, hvorledes det frivillige arbejde i menighederne kan 
finansieres og organiseres. I beskrivelsen af organisationen indgår det, at sognediakoni også kan 
organiseres som et samvirke mellem flere sogne og pastorater.  

Erfaringer og resultat: De interviews, der blev afholdt før affattelsen af håndbogen, gav nogle 
pejlemærker i retning af, at det som udgangspunkt vil være gavnligt for menighedsrådene at få sat 
kirkens bestående arbejdsområder ind i en diakonal kontekst. Det er vigtigt at få sat ord på, at 
diakonien ligger som en eksisterende eller potentiel faktor i kirkens arbejde i forvejen 
(gudstjeneste, undervisning, mødevirksomhed m.v.), og at grundlaget for vækst i arbejdet allerede 
er etableret. Derfor behøver man ikke nødvendigvis fra begyndelsen at sætte meget 
ressourcekrævende arbejdsopgaver i gang. At få italesat den sognediakoni, der allerede findes, at 
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få øje på mulighederne og at udvikle disse, blev, ud fra en klar tendens i de afholdte interviews, 
den linje, der blev lagt for fremstillingen i bogen. Denne bevæger sig derfor fra ”diakonien i det 
små” ud i en beskrivelse af mange, mere specifikke arbejdsgrene inden for sognediakonien (også 
med fremtidsperspektiver). Her indgår også, at det er menighedens fællesskab og de netværk, der 
opstår her, der udgør basis for sognediakonien, men at det samtidig ligger i menighedsdiakoniens 
væsen, at man bevæger sig ud over menighedens egne rammer og ud i lokalområdet. 

Læs om projektet her: Håndbogen er blevet tildelt titlen Kirken af levende sten. Den forventes 
udgivet i efteråret 2013, hvorefter den rundsendes i ét eksemplar til menighedsråd.  

Øvrige oplysninger:  

Der er ingen konkrete oplysninger om arbejdet i specifikke sogne i bogen, men bogen bygger 
konsekvent på viden, der er indhentet ved kendskabet til arbejdet i specifikke sogne. Viden bygger 
praksis. Interesserede er velkomne til at rette henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer og 
blive henvist til et sogn, der specifikt arbejder med den aktivitet, som et menighedsråd måtte have 
interesse i at fordybe sig i.  


