
Tilmelding til:
Diakonikonsulent Sanne Damborg: 

sgd@menighedsplejen.dk
senest 15. oktober 2022

hvad kan gøre økonomisk hjælp til mere end blot
økonomi? 
hvilke udfordringer kan der opstå, når der
kommer penge mellem menighed og kirke?
Er økonomisk hjælp altid den gode hjælp?
Hvordan  skaffer vi midlerne til at dele ud?

Ved en kortlægning af diakonien i Roskilde stift
viser det sig at det, som flest sogne betragter som

diakoni er at dele pengegaver ud til trængte
sognebørn.

 Vi vil derfor på denne temadag dykke ned i:

 
Helle Christiansen holder oplægget: 

'Når din Næste lider nød,' 
efterfulgt af en paneldebat med forskellige bud på

hvordan uddeling kan foregå.
 

Efter frokost er der praktiske workshops, så alle får
lidt brugbart med hjem i værktøjskassen inden den

forestående juleuddeling. 
De tre forskellige workshops er beskrevet på næste

side. I skal vælge en workshop ved ankomst.
 

Vi håber at se mange af jer til en spændende dag,
hvor der er tid til at tale med hinanden om Diakoni!

 
Med venlig hilsen

Roskilde Stifts Diakoniudvalg
 

TEMADAG OM DIAKONI

ROSKILDE STIFTS DIAKONIUDVALG 
INVITERER TIL

Giver I også ved dørene?
Økonomisk hjælp - Diakoni eller

bjørnetjeneste?

Tid og sted:
Torsdag den 3/11-22
kl. 8.30-15.00

Galleri Emmaus
Højskolevej 9
4690 Haslev

Hvem, kan deltage?
Alle ansatte og frivillige i
Roskilde Stift med
interesse for diakoni
kan deltage i
temadagen.
Det er gratis at deltage.

Program:
8.30 morgenmad og ankomst
9.00 Andagt 
v/Biskop Ulla Thorbjørn
9.30 'Når din Næste lider nød'
inspirationsoplæg v. Helle
Christiansen tidl. chef for Kirkens
Korshær 
10.30 Hvordan hjælper vi
bedst?
Paneldebat med repræsentanter fra
Kirkens Korshær, Røde Kors,
Mødrehjælpen oa. om den
økonomiske hjælp. 
12.00 Frokost
13.00 Workshops
14.30 afrunding og kaffe
15.00 Tak for i dag 
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Workshop 3
Værdig hjælp – både for giver og modtager.
En workshop for dem, der sidder med pengene i hånden og skal dele dem ud.

• Hvordan finde dem, der har mest brug for hjælp
• Hvordan mødes vi ligeværdigt
• Hvordan bliver det værdigt for både givere og modtagere
• Hvordan undgå misbrug uden mistænksomhed

Med udgangspunkt i et kort oplæg og forskellige cases belyses spørgsmål og
dilemmaer.

v. formand for Roskilde sogns menighedspleje Ane LaBranche og 
tidligere sognediakon Hanne Hummelshøj

TEMADAG OM DIAKONI
workshops kl. 13.00-14.30

Workshop 1
Fra Ide til handling – Hvordan skaffer vi midlerne?
En workshop for dem, der gerne vil re-tænke hvordan sognet indsamler
midler til uddeling.

• Inspiration til nye veje til at skaffe midler
• Fælles Ide-udvikling 
• Hvad kræver det af hænder og koordination at lave større events

v. Markus Jakobsen, efterskolelærer på Skovbo efterskole og Kim
Hinge, viceforstander på Lindenborg Efterskole

.Hvordan kan julehjælpen være katalysator for det diakonale arbejde i sognet? 
Hvordan skabes et tilhørsforhold til sognet og menigheden, ud over julehjælpen 
Værdien I at inddrage frivillige i uddelingerne for at skabe forståelse for forskellige
livsvilkår.

Workshop 2
Fra økonomi til diakoni
En workshop for praktikeren, der gerne vil skabe sammenhæng mellem den
økonomiske hjælp og det diakonale arbejde i sognet.

Workshoppen ligger op til diskussion og erfaringsudveksling med
udgangspunkt i 2 korte oplæg.

v. diakonikonsulent Sanne Damborg og kk-medarbejder Annette Hinge, Haslev
kirke

Torsdag den 3/11-22
 


