Diakoni i Århus Vestre Provsti
En undersøgelse i 16 sogne
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Baggrund
I efteråret 2012 fremsætter provstiudvalget i Århus Vestre Provsti et ønske om at sætte fokus på
diakoni i Århus Vestre.
På temadag den 29.9.2012 sættes diakoni på dagsorden som tema.
Ud fra oplægget bliver der enighed om at nedsætte et diakonalt udvalg i Århus Vestre Provsti.
Udvalget skal fastholde og sætte fokus på diakonale opgaver i folkekirken.
Ønsket skal ses som en naturlig del af folkekirkens arbejde, et arbejde som der specielt er lagt
vægt på i betænkning 1477 fra 2008.
Heri præciseres det diakonale arbejde som en af kirkens hovedopgaver.
Udvalget kom til at bestå af flg. personer: Kirsten Stejner, Sognepræst Brabrand, Ove Boehm,
Skjoldhøjkirkens menighedsråd, Oddbjørg Wethelund ,Harlev menighedsråd, Sigfred Lauridsen,
Helligåndskirkens menighedsråd. – Siden er det det udvidet med Lisbeth Andersen, Kirke- og
Kulturmedarbejder i Åbyhøj samt Jens Arne Skjøtt.
Udvalget når efter møde og dialog med provstiudvalget frem til, at der er behov for at iværksætte
en undersøgelse af diakonale aktiviteter i Århus Vestre Provsti.

Undersøgelsen
Udvalgets opgave er at koordinere information om igangværende diakonale aktiviteter, indsamle
oplysning om aktiviteter og videreformidle det til sognene i provstiet.
Udvalget etablerer samarbejde med sognene, præster og menighedsråd og tilstræber at etablere
en database med informationer.
Viden og resultater skal gøres tilgængelige på provstiets hjemmeside.
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Undersøgelsens formål
Undersøgelsens formål er ud fra følgende definition af diakoni at sætte fokus på diakoni:
Diakoni er kirkens sociale arbejde med fokus på styrkelse af fælleskab og netværk, samt
mulighed for at styrke det enkelte menneskes muligheder.
Undersøgelsen skal
-

klarlægge antal aktiviteter, hvor mange deltagere, målgrupper, samt brugen af såvel
frivillige som lønnede medarbejdere, der er i Århus Vestre Provsti.
afdække behov for nye initiativer ud fra beskrivelse af det enkelte sogns sammensætning.
Gennem drøftelse sognevis, på baggrund af undersøgelse, inspirere til nye tiltag.
Gennem erfaringsudveksling bruge positive erfaringer i andre sogne.

Undersøgelsens metode
På fællesmøde for råd, præster og provstiudvalg, marts 2013, forelægges forslag til
skemamateriale der skal anvendes i forhold til de enkelte sogne.
Skemaet godkendes af de fremmødte.
Skemaerne udsendes ultimo april med svarfrist i august.
Det forventes, at de enkelte sogne sætter diakonien på dagsordenen i forbindelse med udfyldelse
af skemaet. Dels i de enkelte menighedsråd, men og så blandt medarbejdere.
Skemaets form tages til efterretning.
Da svarmaterialet foreligger ultimo aug. 2014, foreligger der et stort materiale over
mangfoldigheden af aktiviteter.

Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen
Efter at have modtaget det meget store svarmateriale vælger diakoniudvalget at inddrage Poul
Langagergaard til at opsætte svarmateriale i grafik for det enkelte sogn, så det bliver overskueligt
for det enkelte sogn og for sognene som helhed.
På baggrund af denne undersøgelse beder provstiudvalget i Århus Vestre Provsti diakoniudvalget
om at besøge alle sogne. Diakoniudvalget udpeger Sigfred Lauridsen og Kirsten Stejner til denne
opgave. Besøgsrunden starter i august 2014 og slutter i maj 2015.
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Erfaringer fra besøgsrunden
Det har været spændende og interessant at være på besøg i alle menighedsråd. Alle steder blev vi
taget godt imod, og alle steder mærkede vi også, at der er en stor vilje til at udføre diakonalt
arbejde. Idérigdommen er stor.
Besøget foregik således, at Sigfred Lauridsen først gav et lille oplæg om undersøgelsen og dens
resultater og dernæst om formålet med besøget. Dernæst stod Kirsten Stejner for et struktureret
gruppearbejde, hvor fokuspunktet skulle være
Diakoni i sognet – hvordan skal den diakonale profil være, og hvad skal der fokuseres på inden for
de næste to år?
Alle menighedsrådsmedlemmer fik udleveret en post-it-seddel, hvorpå egne ideer skulle noteres
ned. Disse blev præsenteret for de øvrige i gruppen/rådet, hvorefter der blev valgt et eller to
emner ud i hver gruppe/ råd.
Gruppearbejdet viste, at der er en fantastisk iver for at gøre noget, for at lave diakonalt arbejde.
Idérigdommen er som nævnt stor. Nedenfor er ridset nogle af de ideer op, som fremkom. Det er
også nævnt, hvilke sogne, der udpegede de nævnte ideer med det formål, at man så måske kan
bruge hinanden og sammen videreudvikle.
Ikke alle de ideer, der i øvrigt kom frem, og som står på post-it-sedlerne, er med, men hvert råd
har beholdt disse sedler til det videre arbejde og kan tage dem frem, når det synes relevant.
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Hvor er der lighedspunkter/fællestræk fra sogn til sogn.
Emne
Frivillige
Hvordan finder vi frivillige

FUS – Frivillig-udviklingssamtale
Kirken ud af huset
På torve
Gaden
På pladsen foran kirken (
”gårdfest”)
PR-materiale også i
institutioner, lægehuse
m.v.

Sogne

Videreudvikling
Fyraftensarrangement
d.
25.august 2015 kl. 17-19 i Brabrand
Sognegård med fokus på
rekruttering af frivillige.
Oplæg v. Dorte Kappelgaard,
Kirkefondet
Arr.: Provstiets diakoniudvalg

Åby
Borum
Helligånd
Skjoldhøj

-

Brabrand
Helligånd
Hasle
Gellerup

Åben Sognegård
Åben Sognegård – 2
eftermiddage om ugen – et
værested
Integration af dårligt
stillede – fokus på kvinder (
enlige, nydanskere, assyrer)
Fokus på enlige og
ensomme
Nørkle-klub
Migrantmenigheder
Yderligere kontakt

Åby
Tilst

Børn og unge
Yderligere aktiviteter for
børn
Anderledes gudstjeneste
for familier med børn ( 0-8
år
(ændret tidspunkt: kl. 16.30
med mad)
Familiegudstjenester
Hjælp til ulvetimen
Samtaler for skilsmissebørn

Møllevang

Skjoldhøj

Brabrand
Lyngby
Lyngby
Hasle

Helligånd

Lyngby
Tilst
Tilst
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Mænd
Mandecafé

Borum
Møllevang

handyman
Besøgstjeneste

Borum
Helligånd
Møllevang
Skjoldhøj
Lyngby
Brabrand
Borum
Lyngby

-

telefonkæde

kørsel til ældre
Face-book

Borum
Tilst

Udviklingsmuligheder
Ud fra de ideer, der kom frem på besøgsrunden, kan det være et formål for Provstiets Diakoniudvalg at
støtte og opmuntre til arbejdet. – Dette kan f.eks. ske på fyraftensmøder, og besøgsrunden viste, at der
bl.a. kunne være et behov for at sætte fokus på
-

Frivillighed – ( sker allerede d. 25.8.15)

-

Kirken som værested

-

Besøgstjeneste

Desuden kunne Provstiets Diakoniudvalg stå for at etablere samarbejde sognene imellem, vidensdeling og
inspiration.

Hele undersøgelsesmaterialet findes på Århus Vestre Provstis hjemmeside under ” Downloads”
Rapporten udsendes digitalt til alle menighedsråd, præster og kirke-og kulturmedarbejdere i Århus Vestre
Provsti.
Rapporten er forelagt på budgetsamrådsmøde den 18.6.2015

KirstenStejner

Sigfred Lauridsen
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