Diakoniens Dag 2018 – Gud giver væksten
Hvordan gør vi diakoni?
Diakoniudvalget i Helsingør Stift arbejdede længe med at formulere en definition på diakoni. Det viste sig,
at udvalgets tanker passede fuldstændig ind i Den Norske Kirkes definition:
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og udtrykkes gennem
Ø
Ø
Ø
Ø

næstekærlighed
inkluderende fællesskab
værn om skaberværket og
kamp for retfærdighed.

Denne beskrivelse af diakoni har udvalget gjort til sin egen. Den kan bruges til samtale om diakoni i det
enkelte lokalområde og i hele folkekirken.

Inspirationsplakater
De fire ’pinde’ eller indsatsområder i diakoni ønskede udvalget at gøre til samtaleemne i hele stiftet. Ved en
stiftsdag for diakoni i februar 2017 blev deltagerne sat i gang med at skrive sætninger og ord, som de fire
udtryk inspirerede dem til. Disse citater fra stiftets aktive i menighedsplejer og –råd redigerede udvalget
sammen til fire inspirationsplakater.
Plakaterne er grafisk sat op af kirke- og kulturmedarbejder Bent Bojer Harregaard, sådan at de kan fungere
selvstændigt – men de bliver endnu flottere, når man sætter dem op i en serie som på billedet her. De kan
downloades og printes i A3-format på enhver god farveprinter / kopimaskine.
Plakaterne kan hænge i våbenhuset, menighedsrådslokalet, konfirmandstuen, sognehusets foyer eller hvor
som helst de vil blive set og snakket om.

Hvad gør vi med dem?
Her følger nogle forskellige metoder at arbejde med diakoniens fire hovedtemaer ud fra plakaterne.
Det foreslås, at man arbejder med dem på selve Diakoniens Dag, for eksempel ved en kirkefrokost i
forbindelse med dagens hovedgudstjeneste.
Endnu bedre vil det være, hvis forskellige grupper i menigheden har arbejdet med arbejdsform 1 eller 2 i
ugen op til Diakoniens Dag – og på selve dagen mødes man og fortæller hinanden, hvad man har lært og
tænkt gennem arbejdsform 3.
Efter Diakoniens Dag kan resultaterne bearbejdes af menighedsrådets diakoniudvalg eller aktivitetsudvalg –
og/eller af menighedsplejens bestyrelse. Spørgsmålet vil her være: I hvilke(n) retning(er) kan diakonien
komme til at vokse her hvor vi arbejder sammen?

Arbejdsform 1: Ordet rundt – Hvad har vi allerede?
Varighed: 10 minutter instruktion og indledning, 12-15 minutter samtale.

Deltagerne deles i mindre grupper – højst 4-5 personer ad gangen, gerne blandet fra menighedens
forskellige arbejdsgrene, alders- og interessegrupper. Dagens leder gennemgår kort definitionen og de fire
plakaters hovedsætninger. Der udleveres et ark med fire rubrikker (fx det der kan downloades her).
Deltagerne instrueres omhyggeligt i gruppens arbejdsform, og det understreges at arbejdsformen er den
støttende blomsterpind, der får samtalen til at gro godt frem. Dagens leder går rundt i lokalet under hele
samtalen og hjælper med at holde arbejdsformen på sporet.
Deltagerne får numre fortløbende rundt om bordet (med uret). Nr. 1 er den af deltagerne, som først har
fødselsdag efter i dag.
Spørgsmålet er: Hvad sker der i vores sogn og kirke, som falder ind under de fire diakonale
arbejdsområder? Deltager nr. 1 nævner én ting (og kun en!), deltager nr. 2 kan stille klargørende
spørgsmål, og deltager nr. 3 skriver aktiviteten (eller hvad det nu er) ned på arket i den rubrik, gruppen
bliver enige om. Derpå går rollerne en plads mod venstre, så deltager nr. 2 nævner en aktivitet, nr. 3 kan
spørge ind til den, nr. 4 skriver op – og sådan fortsætter samtalen bordet rundt. Det er meget vigtigt, at
strukturen følges, da den giver mulighed for at opleve en jævnbyrdighed mellem nye og gamle, unge og
ældre, stille og talende deltagere.
Når tiden er gået (dagens leder tager tid og advarer hvert 5. minut og 1 minut før afslutning), takker
deltagerne hinanden for godt samarbejde. Dagens leder spørger en i hver gruppe: ”Hvilken af tingene på
jeres fælles papir gjorde mest indtryk på dig?”

Arbejdsform 2: Tænk – Par – Del – Hvad kunne vi gøre?
Varighed: 5 minutter instruktion og indledning, 12 minutter arbejde
Samme gruppeinddeling som i arbejdsform 1 – så vidt muligt 4-mandsgrupper. Alle har adgang til papir og
blyant, og hver gruppe har et flipover-ark med en kraftig tuschpen. Grupperne fordeles ligeligt på de fire
diakonale arbejdsområder.
Tænk: Hver person skriver tanker og ideer om det område, gruppen har (fx ’Kamp for retfærdighed ’).
4 minutter.
Par: Skuldermakkerne arbejder sammen parvis. De skiftes til at fortælle, hvad de har skrevet ned. Til sidst
bliver de enige om en aktivitet og/eller et slogan, som er det bedste, de har fundet. 4 minutter.
Del: Makkerparrene forelægger deres bedste ideer for det andet makkerpar i gruppen, og gruppen vælger
et eller to forslag til en aktivitet eller et slogan inden for deres diakonale arbejdsområde. Det skrives på
flipover-arket og hænges op sammen med de andre i samme arbejdsform.

Arbejdsform 3: Ekspert-karrusel – Vi lytter til hinanden
Varighed: 4 minutter instruktion, 12 minutter arbejde
Alle forlader deres gruppe og stilles op i nye grupper, hvor der er lige mange fra hver af de fire
arbejdsområder. Man går nu rundt i grupperne til de ophængte flipover-ark. Hvert sted fortæller en fra
hver gruppe om deres ideer, og de andre stiller opklarende spørgsmål, ikke til debat, men til forståelse.

