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Hvad rører sig
i diakonien?
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Vi minder om, at det af pladsmæssige grunde
ikke altid er muligt at bringe samtlige tilsendte
indlæg i bladet. Savner du noget – så kig på hjemmesiden.
red.

Finanskrisen sætter spor, krisen kradser
i velfærden, men kan krisen også være
mulighedernes marked?
Jeg læste for nylig en artikel som
handlede om, hvad det er, pædagoger
gør? Forfatterens udgangspunkt var, at
pædagogens etiske bevidsthed er en væsentlig del af kerneydelsen i det socialpædagogiske arbejde.
Jeg havde brug for at grave et spadestik dybere.
Pligt-etikken er den etik, hvis udgangspunkt er ”den gode vilje”, motivet, tanken bag handlingen, aldrig konsekvenserne! Pligt-etikken bestemmes
ikke af resultatet, men alene af den gode
hensigt/ viljen bag handlingen.
Nytte-etikken er størst mulig lykke/
nytte/ gavn til flest mulige. Hvis konsekvenserne af en handling er gavnligt for
flertallet er den god, hvis ikke, er den
dårlig. Det enkelte menneske kan anvendes som et middel, hvis konsekvenserne
er størst mulig lykke til flest mulige.
Finanskrisen kan være mulighedernes marked, de private sociale organisationer som traditionen tro mest læner
sig op af pligtetikken, bliver under denne
finanskrise udfordret af de mange økonomisk trængte kommuner, som tydeligvis læner sig op af nytte etikken, når
de fx skal vælge hvilke borgere, der skal
have hjælp.
Her er udfordringen, dilemmaet, måske mulighedernes marked. Kan de to
etikker gå hånd i hånd, uden at det går
ud over medmennesket, som er omdrejningspunktet for det arbejde som vi står
midt i?
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Nordisk Diakonimøde
Tekst og foto: Conny Hjelm

Diakonifællesskaberne i Danmark var indbydere til Nordisk Diakonimøde i dagene 12.-14.
august. Og det blev festlige og seriøse dage!
40 personer fra Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark og en enkelt (svensktalende) fra
Polen var samlede til gensidige drøftelse af diakoni og diakoniens vilkår med udgangspunkt i
den Danske Model. Det vil sige organisationsdiakonien….
Diakonien i de øvrige nordiske lande er typisk
organiseret ud fra og ind i kirken. Således har flere lande fx Norge og Finland kirkeråd, som vedtager en egentlig Plan for Diakoni, som menighederne arbejder efter.
Meget er anderledes i Danmark hvor det er
ganske svært at afgøre hvem, der sætter rammerne for diakonien og hvem, der definerer den.
Det kom der mange spændende og forvirrende
samtaler ud af!

Én af de finske deltagere udtrykte det således:
”Da I ikke har nogen tydelig defineret diakoni, må
I selvsagt hele tiden selv arbejde med at definere og beskrive diakonien. Måske det er derfor ’det
diakonale hjertelag’ lever så tydeligt hos jer?”
Mødet indeholdt bl.a også et bevægende besøg
i NatCafeen på Nørrebro, et spændende og engageret møde med MF Karen Klint på Christiansborg og en tur under overfladen på Christiania.
Nordisk Diakonimøde har fungeret i denne
form siden 2001 og begyndte med dette møde
sin anden runde til de forskellige lande. Under
evalueringen blev det besluttet, at et udvalg til
næste møde i Norge i 2012 udarbejder et forslag
til en egentlig vedtaget definition af Nordisk Diakonimøde, som skal være med til at fremtidssikre møderne.

Adresser og
mærkedage tilbage
Det nye Diakonblad er
blevet godt modtaget, og
vi kan i redaktionen glæde
os over positiv respons.
Der er dog ingen tvivl om,
at mange medlemmer
savner adresseændringer
og mærkedage i bladet.
Redaktionen arbejder på
en løsning, der vil bringe
disse oplysninger tilbage
i bladet.
Redaktionen

…..glade deltagere på Nordisk Diakonimøde 2010
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Ungdommens Vel i Cyberspace
Af leder og initiativtager Anni Marquard, Cyberhus.

Ungdommens Vel har gennem snart 6 år arbejdet med at nå de udsatte børn og unge gennem
de nye medier. Et arbejde der i dag viser meget
positive resultater i forhold til at skabe et digitalt
åndehul og samtalerum 24/7 for udsatte børn
og unge i Danmark på www.cyberhus.dk

Cyberhus over grænser
Cyberhus er gennem årene nået ud til de fleste
afkroge af landet. Børn og unge fra hele 345 danske byer har besøgt siden. Derudover kan der
tælles besøg fra 132 lande udenfor Danmarks
grænser.

Da Ungdommens Vel i slutningen af 2004 stiftede Cyberhus.dk var hele ideen om projektet nedfældet på et enkelt stykke papir. Siden dengang
er Cyberhus vokset til en massiv hjemmeside
med over 12.000 unikke brugere og over 45.000
sidevisninger hver måned. Cyberhus varetages i
dag af mere end 70 engagerede medarbejdere –
heraf langt de fleste frivillige.

Det innovative arbejde indenfor dette felt har
vundet flere priser. I 2008 blev Cyberhus blandt
andet valgt som én af de fem bedste virtuelle
børne- og ungdomsrådgivninger i Europa.

Digital platform med rådgivning 24/7
Vores digitale platform kombinerer den dynamiske chatrådgivning med engagerende debatfora og digitale medieværksteder. Udover kerneydelsen på nettet tilbyder Cyberhus skolebesøg,
hvor der skabes større bevidsthed om webetik
og nettets kreative potentialer.
Rigtig mange børn og unge ’’nøjes’’ med at læse
andre unges spørgsmål i brevkasserne, deres
livshistorier eller følge med i de mange debatter,
og får dermed sat ord på egne problemstillinger
eller svar på deres spørgsmål. Andre unge bruger de rådgivende elementer aktivt. Den aktive
brug af de rådgivende funktioner har været støt
stigende over årene.

Webetik i ALT socialt arbejde
Erfaringerne har bekræftet os i, at der er behov
for at tænke digital rådgivning ind i det sociale
arbejde. De sårbare og udstødte har behov for
ekstra hjælp, og den skal også kunne findes via
de nye medier på en sikker og positiv måde. I Cyberhus er vi klar over, at det ofte er professionelle omsorgspersoner, der skal sørge for det.
Det skal accepteres, at internettet er et socialt
fænomen, især for kommende generationer. Det
betyder, at der vil være nye alternativer for at
mødes og for at hjælpe og rådgive andre. Den
nye situation bør accepteres som positiv og fuld
af nye muligheder, og ikke blot som en risiko for
rækker af uventede kriser, der skal afværges.
Ligeledes skal det accepteres, at den sociale virkelighed i disse år gennemgår en forandring i
takt med udbredelsen af nye medier.
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Relationer under forandring
Forholdet mellem de professionelle omsorgspersoner og de børn og unge, de har kontakt til,
er ved at ændres, og vi bør korrigere vores praksis tilsvarende. Bestemte områder indenfor det
nye ”online rum” må derfor kontrolleres og formes, så det passer til eksisterende etiske og pædagogiske mål. Det er vigtigt at lære de børn og
unge, vi omgiver os med i den ”virkelige” verden,
at vores fælles værdier også strækker sig ind i
denne nye sfære. Her er der en vigtig opgave, for
alle os der arbejder med udsatte børn og unge.
Derfor arbejdes der lige nu i Cyberhus på, at udarbejde en bog for socialfaglige medarbejdere.
Et opslagsværk der kan hjælpe medarbejdere
med at navigere på nettet, og bruge de nye medier som arbejdsredskab. I den forbindelse kører der frem til december 2010 et udviklingsprojekt i samarbejde med Århus Kommunes
udslusningsprojekt: ’’Netværk der virker’’. Erfaringer herfra vil blive omsat til viden i bogen,
sammen med erfaringer fra de sidste 6 års udviklingsarbejde. Hermed håber vi, at de gode og
vigtige digitale erfaringer kan omsættes til prak-
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sis hos mange af vores kollegaer rundt i det diakonale arbejde.
Det er en gave at være til!
Afslutningsvis får Noa på 17 år ordet. Hun udtrykker her sin taknemmelighed for at få hjælp
på nettet, og sætter ord på hvordan hun er blevet hjulpet via chatrådgivningen i Cyberhus.
Dermed bliver hun den unge stemme der kan
bekræfte, at digital rådgivning kan hjælpe de udsatte børn og unge:
’’Du må meget gerne hilse de mange, dygtige
rådgivere - I gør det sgu godt!! Jeg har brugt jer
flittigt og fået nogle rigtig gode snakke, som har
bevirket, at jeg har handlet anderledes, således
jeg er i live i dag. Cyberhus var min første debut
med at tale om det der skete derhjemme. Jeg har
fået mange gode snakke med rådgiverne herinde og fået svar på rigtig mange spørgsmål. Hvis
ikke en rådgiver fra chatten havde bedt mig henvende mig til skolepsykologen, er jeg ikke sikker på, om jeg var blevet ”opdaget”? Jeg er meget taknemmelig, for hver dag jeg vågner – det er
virkelig en gave at være til!’’
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Varme hænder og varme
hjerter på vores måde

Af konsulent Line Munkøe, Danske Diakonhjem

Danske Diakonhjem er en aktiv del af et velfærdssamfund i bevægelse – vi berøres af udviklingen, skal tilpasse os, men ønsker også selv
aktivt at præge og vise en vej. Mens det på nogle områder er naturligt at følge en generel tendens – måske være på forkant! – kan det på andre være vigtigt at stoppe op og besinde sig på,
hvordan Danske Diakonhjem ønsker at udfylde
sin særlige rolle som selvejende diakonal organisation og som alternativ til den kommunale
opgaveløsning. Her et rids af nogle områder, der
optager os og som rører på sig netop nu.
Demograﬁen udfordrer
Der forventes at blive mangel på arbejdskraft i
fremtiden især indenfor social- og sundhedsområdet. Forklaringen kender vi: små, yngre årgange og en aldrende befolkning, der lever længere.
Det kan ligeledes forventes at de nye generationer af såvel medarbejdere som ældre plejekrævende beboere, vil have andre forventninger til
henholdsvis deres arbejdsplads og til en ældretilværelse i plejebolig. Samtidig vil vi se et forandret sygdomsbillede hos beboerne, hvor fx fore-

komsten af demenssygdom vil øges betydeligt.
Danske Diakonhjem er optaget af at forholde sig
til de udfordringer, der trænger sig på, fordi vi
ønsker at kunne levere velkvalificeret omsorg
og pleje med udgangspunkt i det kristne menneskesyn til fremtiden.
En attraktiv arbejdsplads
Måske fremtidens ”mangel på hænder” kan imødegås af smart omsorgsteknologi, der besparer
arbejdskraft – en udvikling, der finder politisk
prioritet fx via de 3 mia. kr. afsat til udvikling af
borgernær teknologi frem mod 2015. Kvalificerede medarbejdere, med hjertet på rette sted,
udgør pulsen i Danske Diakonhjems virke. Rekruttering og fastholdelse er derfor vores helt
centrale udfordring og bekymring. Vi tror på,
at vi som værdibaseret arbejdsplads har noget
særligt at byde på i vores tilgang til den enkelte medarbejder. Nøgleord er: mulighed for personlig og faglig udvikling og trivsel, anerkendelse og rummelighed overfor den enkeltes livssituation.
Af nye tiltag kan nævnes, at Danske Diakonhjem
i 2009 har valgt at tilbyde alle ansatte en sundhedsordning med tanke på at anerkende og sikre trivsel; og at et projekt omkring fleksibel vagtplanlægning igangsættes i 2010 med tanke på at
ansvar og mulighed for fleksibilitet kan åbne for,
at arbejdsugen vil harmonere bedre med den
enkelte medarbejders aktuelle behov.
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Ledelse og det diakonale
”Den kompetente leder” er navnet på KL’s netop formulerede politik, der skal afhjælpe den
forventede, snarlige mangel på kvalificerede
kommunale ledere. Ud over at vægte solide ledelsesfaglige kompetencer hos sine forstandere, indeholder Danske Diakonhjems ledelsesudfordring en ekstra dimension. Virkeligheden
er, at få af vore forstandere i dag har en diakonal baggrund. Vi er derfor optaget af, hvordan
vi på en god måde kan sikre og udvikle de diakonale holdninger og kompetencer hos organisationens ledere. De er nemlig nøglen til, at den
særlige holdningsbaserede tilgang til omsorg leves ud i hele organisationen – og gør forskellen
for den enkelte borger. Danske Diakonhjem har
derfor i 2010 startet et kursusforløb i samarbejde med Diakonhøjskolen for alle forstandere og
stedfortrædere, hvor arbejdet med det, der kendetegner og begrunder os, er sat helt i front.
Samarbejde og særlighed
27 diakonhjem har driftsoverenskomst med den
kommune, hvor de ligger. Det nødvendiggør tilpasning af og samarbejde omkring en række administrative og indholdsmæssige forhold. Samtidigt vil vi gerne skille os ud! Danske Diakonhjem ønsker at værne om et eget råderum og
frihed til – ind imellem – at gøre tingene på vores måde. Vi er derfor optaget af at finde en tilpas balance i det kommunale samarbejde, hvor
vi kan arbejde i gode relationer i respekt for hinandens forskellighed.
Friheden til fripleje
I det tidlige forår, mens jorden endnu var hård af
frost, tog vi første spadestik til to nye friplejehjem.
Medarbejderne gav begge steder udtryk for, at
de var optaget af at få den særlige ånd med over
i de nye bygninger – men hvordan gør man det?
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At drive friplejehjem giver et andet albuerum at
være særlig indenfor. I Danske Diakonhjem er
vi i fuld gang med at afprøve og eksperimentere, hvordan vi bedst udfylder rammerne på vores særlige måde. Friheden består bl.a. i, at der
ikke er driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen, fripleje-leverandøren har selv anvisningsret til boligerne, hvilket giver mulighed
for tage hensyn til beboersammensætning, og
der er ikke krav om dobbeltvisitation, hvis en
borger fra en anden kommune ønsker at flytte
ind. Derudover har man som fripleje-leverandør
mulighed for at sælge tilkøbsydelser til beboerne. Her sætter kun fantasien – og økonomien! –
grænser.
Intentionen bag friplejeboligloven, der trådte i
kraft 1. februar 2007, er, at øge borgerens frie
valg og give private adgang til at etablere og drive plejeboliger i konkurrence med kommunale tilbud. Vilkårene er det frie markeds kræfter,
hvor det trængende menneske er ”kunden”, der
frit kan vælge sin ”leverandør” af omsorg / plejebolig. Det betyder, at det at skille sig ud som et
særligt holdningsbaseret tilbud kan blive en central markedsføringsstrategi fremover – for er der
ingen kunder i butikken, må den jo lukke!
Danske Diakonhjem begiver sig helhjertet ud i
fripleje, idet vi er optaget af at kunne arbejde ud
fra den kristne hjælpe-etik i en relation, der af
systemet defineres som et forretningsmæssigt
forhold. Vi har ved udgangen af 2011 fire egne
friplejehjem, mens vi på samme tidspunkt vil
have administrationsaftale med yderligere 7 friplejehjem. I skrivende stund bevæger vi os lige
der, hvor bølgen brydes og den nye lovgivning
omsættes til praksis og står sin prøve.
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Kirkens Korshær
mærker globaliseringen
Af udviklingschef Helle Christiansen, Kirkens Korshær

To gange årligt er der besøgsdag i Kirkens Korshær i København. Så kommer der frivillige medarbejdere fra alle egne af landet på besøg. Det er
dem, der lever med i Korshærens arbejde i sognekredse, storkredse eller er butiksmedarbejdere, lysestøbere, lodseddelsælgere eller noget
helt tredje. I kraft af blandt andet deres støtte
kan Kirkens Korshærs varmestuer i København
drives
Afrikanerne kommer
I maj-nummeret af bladet Korshæren kan man
læse om, at ”afrikanerne kommer”.
Kirkens Korshærs varmestuer i København
bærer stærkt præg af globaliseringen. Mange
gæster er fra Vestafrika og lige så mange fra østeuropæiske lande. Dette islæt i hverdagen på
varmestuerne giver anledning til overvejelse af
arbejdets karakter. De danske brugere er der
også, og medarbejderne har fokus på at skabe
sammenhæng mellem de forskellige grupper og
enkeltpersoner.
I begyndelsen af maj var der besøgsdag i København, hvor 200 frivillige medarbejdere deltog og
var på besøg i varmestuer, væresteder, tøjuddeling m.m. Drøftelsen af fænomenet med de nye
brugergrupper fra andre lande i Kirkens Korshær gav anledning til denne kommentar på be-

søgsdagen: ”Der er mange mennesker i Danmark, som har det dårligt. Og de kommer mange steder fra.”
Og sådan er det. Vi kan ikke løse al verdens
nød på få kvadratmeter varmestue. Men vi kan
heller ikke afvise nøden, når den står der i kød
og blod, når mennesker har det dårligt lige op i
ansigtet på os. Dilemmaet består, og i det dilemma arbejder Kirkens Korshær videre. Sammen
med søsterorganisationer i Norge og Sverige vil
vi i øvrigt arbejde på at gøre emnet til en EU-sag,
for det er en fælles opgave.
Talerør i en presset tid
De midler til Korshærens arbejde, der ikke kommer via de mange støttekredse og personer, kommer for en dels vedkommende fra samarbejdspartnere i det oﬀentlige, stat og kommune. Og i
kommunerne mærker vi en strammere budgetlægning end længe. Udmeldingerne er, at ”marmeladen skal smøres tyndere ud.” Oversat betyder det, at den kommunale partner ønsker flere
åbningstimer for de samme midler. Eller skærer
bevillingen ned, så arbejdet må indskrænkes. De
grupper, der ikke gør så meget vrøvl, bliver oftest ramt først. I en kommune spares Støtte-kontakt-person-stillingen bort. Det er en medarbejder, der opsøger udsatte og ensomme mennesker og ofte er deres eneste kontaktmulighed til
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system og omverden. Deres nød er måske mere
stilfærdig og usynlig end så mange andres. For
Kirkens Korshær er det vigtigt at være talerør
for de mennesker, som ikke selv kan protestere.
Vi er klar over den vanskelighed, de kommunale
beslutningstagere har med at prioritere onderne, når de budgetlægger nedskæringerne, men
vores opgave er at være fortalere for netop den
gruppe af mennesker, som vi møder på gaderne,
i varmestuer og på herberger. Derfor vil sommeren bære præg af protester, når vi oplever, at de
svageste fratages deres få muligheder for goder i
en hverdag, der ellers kan være trælsom nok.
Fastholde selvforståelse i samarbejdet
Det er vigtigt, at de frivillige, ikke-oﬀentlige organisationer holder fast i forståelsen af sig selv
som netop ikke-oﬀentlige. Ikke fordi vi har noget imod det oﬀentlige. Vi samarbejder gerne, og
i fællesskab mellem det oﬀentlige og det private
er der opnået store resultater i det danske socialsystem. Men vi skal netop samarbejde på baggrund af, at vi er forskellige. De private, frivillige
organisationer arbejder på deres eget grundlag.
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Vi har en begrundelse for at gøre, hvad vi gør.
Mange af os finder begrundelsen og forpligtelsen i det kristne evangelium. Det præger vores
arbejde og de løsninger, vi tilbyder i socialt arbejde. Samarbejdet med det oﬀentlige udfolder
sig netop i bevidstheden om, at vi er forskellige.
Ellers var der ikke nogen grund til at være flere
om at løse opgaven. Forskelligheden giver samlet set bedre kvalitet i udbuddet, fordi forskellige opgaver kræver forskellige løsninger. De frivillige organisationer skal værne deres egenart.
Livet er dyrebart
Kirkens Korshær vil fortsat arbejde for, at mennesker erfarer livet som dyrebart. Omsorg, nærvær og solidaritet er midler til en tilstedeværelse med tilbud om mad, tøj, menneskeligt samvær og forkyndelse af et kristent evangelium,
samtidig med, at Kirkens Korshær vil være en
synlig og hørlig fortaler for udsatte mennesker.
Til denne opgave er vi overbevist om, at vi fortsat kan glæde os over at have dygtige medarbejdere, både frivillige og ansatte.

Foto: Diakonhøjskolen
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Om KFUM’s
Sociale Arbejde
Af generalsekretær Lars Rahbek, KFUM´s Sociale Arbejde

I KFUM’s Sociale Arbejde arbejder vi med nøgleordene: Respekt, nærhed, glæde og forandring.
Vi tror på, at respekten for det enkelte menneske er vigtig i ethvert socialt arbejde. Vi møder
mennesker, som de er, med en nærhed, som berører dem og os. Vi ønsker at gøre mennesker
glade for livet, – så glade, at de får lyst til at give
sig i kast med de forandringer, der måske skal til
for, at de kan få et bedre liv.
NGO på folkekirkens grund
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark hviler på den
danske folkekirkes grund og yder en diakonal
og social indsats og bidrager til at skabe værdige kår for mennesker. Vi arbejder i overensstemmelse med Hovedbestyrelsens opstillede visioner og mål beskrevet ud fra indsatsområderne:
Forebygge og bekæmpe misbrug samt tilbyde
eﬀektiv behandling.
Skabe bedre vilkår for de socialt svage.
Styrke frivilligheden på det sociale område.
Fremme integration.
Hjælpe udsatte børn og unge
Vi forsøger at opfylde vores formål og nå de ønskede mål gennem oprettelse og drift af institutioner og projekter. Arbejdet er primært rettet
mod socialt udsatte mennesker, herunder særligt dem med et problematisk forhold til alko-

hol eller stoﬀer, dem, der er hjemløse, psykisk
syge, ensomme eller marginaliserede på anden
vis. Indsatsen koncentrerer sig omkring misbrugsforebyggelse, omsorgsarbejde, beskæftigelses- og integrationsfremmende aktiviteter og
behandling af misbrugsramte.
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark er en selvstændig frivillig landsorganisation, en NGO.
Landsorganisationens øverste juridiske myndighed er Hovedbestyrelsen, der har repræsentanter fra Y’s Men Region Danmark, KFUM og KFUK
i Danmark, lokale bestyrelser og styregrupper
og fra økonomiske støtter. Desuden vælger ledere og souschefer 3 medlemmer.
Indsats på 64 institutioner
Vi udfører socialt og misbrugsforebyggende arbejde i 64 institutioner: 5 behandlingscentre, 10
boformer for hjemløse, 8 daginstitutioner og fritidsklubber for børn og unge, 28 sociale caféer,
væresteder og folkekøkkener, 12 genbrugsprojekter og 1 ungdomsprojekt. Desuden arbejder
vi gennem en lang række projekter i tæt samarbejde med institutionerne om at nå særlige
mål. Alle projekter og institutioner dokumenterer deres resultater i form af projektrapporter
og årsrapporter og alle er omtalt i landsorganisationens ”Dokumentation 2009”.
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Projekt ”Supervision, netværk og opkvalificering af pædagogisk personale” har til formål at
styrke indsatsen i forhold til udsatte børn og familier. Projektet har i 2009 omfattet opkvalificering af personalet i 6 daginstitutioner.
Projekt ”Forum for brugerindflydelse og metodeudvikling” er etableret i samarbejde med Socialt udviklingscenter SUS og har til formål at
sikre brugerindflydelse og udvikling af nye metoder til løsning af sociale problemer. Hæftet ”Integration og samspillet i frivilliggrupper” udkom
i foråret 2009 som projektets anden metodebog.
Projektet har sin egen hjemmeside www.metodeudvikling.dk.
I det beskæftigelsesfremmende projekt for de
mest socialt udsatte: ”Indsats på Kanten” er der
i dag ansat 10 formidlingskonsulenter i 8 sociale
caféer og 2 boformer. Projektet har særligt fokus
på de grupper, som har sværest ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder bl.a. personer med indvandrerbaggrund.
Bedre tværfaglig indsats er et projekt som vi afvikler for Thisted kommune. Projektets formål
er at afprøve, videreudvikle og indarbejde samarbejdsmodellen i allerede eksisterende indsats
mod børn af psykisk syge og misbrugende forældre – for at sikre en tidlig og sammenhængende
indsats overfor denne gruppe.
Projektet ”På fode igen” er et flerårigt gældsrådgivningsprojekt. Projektets mål er at udvikle individuelt baserede økonomiske livsmestringsstrategier for udsatte borgere. Projektet samarbejder med frivillige med en særlig faglig baggrund (jurist, økonom, bankrådgiver, revisor
m.fl.) under firmaers CSR-ordninger.
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Projekt SPS-teams fik i 2009 af Forebyggelsesfonden en flerårig bevilling. Projektets hovedformål er at forebygge nedslidende rutiner og
arbejdsgange for medarbejdere og frivillige ved
at skabe mere sundhed gennem psykosocial indsats. Projektet gennemføres i en række af vores
sociale caféer og boformer for hjemløse.
Hovedkontoret spiller en central rolle i landsorganisationens arbejde og leverer udviklingsmæssig bistand (bl.a. uddannelse og information), administration og konsulentmæssig støtte
til institutioner og projekter. Hovedkontoret varetager desuden landsorganisationens interesser i forhold til ministerier, politikere og presse
samt tager medansvar i bl.a. De frivilliges Netværk mod Misbrug, Børnesagens Fællesråd,
Dansk Diakoniråd, Frivilligt Forum og Dialogforum for landsorganisationer med selvejende institutioner.
Landsorganisationen havde i 2009 en omsætning på i alt kr. 54,8 mio. Landsorganisationens
drifts- og projektmidler kommer især fra kommuner, Velfærdsministeriet (PUF og SATS-puljen), Arbejdsmarkedsstyrelsen, Familiestyrelsen og Sundhedsministeriet. Driftstilskud til de
sociale institutioner kommer især fra primærkommuner.
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Kvalitetssikring
og kvalitetsudvikling i Blå Kors
Af kvalitetschef i Blå Kors Danmark, Sven H. Madsen, Cand.rer.soc (ph.d)

I Blå Kors oplever vi, at der i disse år stilles flere og flere krav til fagligheden i vores ydelser.
Sundhedsstyrelsen er på vej med krav om standarder på alkoholområdet, og både KL og Lægeforeningen har udsendt materiale, der er med til
at sætte fokus på kvalitetssikring.
Fokus på kvalitet
I Blå Kors har vi valgt ikke at sætte os hen og
vente på, at andre stiller krav til os. Vi har gennem de seneste år, og i særdeleshed det sidste år,
sat fokus på kvalitet i arbejdet. Vi har formuleret
tre bærende værdier for vores arbejde: Nærvær,
faglighed og ny muligheder. Vi tror på, at nærværet med den enkelte bruger er helt afgørende for,
at vi kan gøre en forskel. Men vi ved også, at det
kræver en høj grad af faglighed og kvalitet i ydelserne for at gøre det muligt for brugeren at få lov
til at opleve nye muligheder i hans/hendes liv. Vi
er meget bevidste om, at det ikke er tilstrækkeligt med en høj faglighed og kvalitet i arbejdet,
hvis ikke vi møder brugeren med nærvær i en
tæt relation, hvor brugeren oplever sig set, hørt
og forstået. Nærværende artikels fokus på kvali-

tetssikring og kvalitetsudvikling skal derfor ses
i dette lys.
Akkreditering
En række Blå Kors enheder er allerede blevet eller arbejder i retning af at blive akkrediterede.
Akkreditering betyder, at man lever op til en bestemt kvalitetsstandard. For vores vedkommende er det standarder, der er udarbejdet med aktiv inddragelse af vore egne væresteder i et fælles projekt med væresteder fra Kirkens Korshær
og KFUM’s sociale arbejde. Vi skal altså ikke bare
forholde os til standarder, andre har formuleret,
men har haft mulighed for selv at beskrive, hvordan vi mener, at et godt værested skal fungere.
Standarden stiller først og fremmest krav til, at
enhederne drøfter og beskriver deres ydelser og
deres kvalitet på nogle udvalgte områder, f.eks.
medarbejdernes kompetencer, inddragelse af
brugerne, information til pårørende osv. En akkreditering er altså en form for blåstempling af
enhedens kvalitet. Selve godkendelsen består
i, at to eksterne personer kommer på besøg på
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den enkelte enhed en hel dag og gennemgår alt
det formulerede materiale, snakker med personale og brugere, og dermed sikrer sig, at man
lever op til standarden. Så når en enhed er akkrediteret betyder det, at brugere, pårørende og
kommuner kan være sikre på, at de har disse beskrivelser og at de gør det de siger, de gør. Det er
planen, at resten af Blå Kors Danmarks væresteder skal akkrediteres i de kommende år, og flere
andre Blå Kors enheder har også aktuelle planer
om at blive akkrediteret.
Kvalitetsmodel
Som nævnt i indledningen stilles der fra flere sider krav om kvalitet i arbejdet. Blå Kors’ Kvalitetsgruppe med repræsentanter fra de forskellige sektorer har valgt at udarbejde vores egen
kvalitetsmodel, med inspiration fra Sundhedsstyrelsen, KL og andre aktører. Vi forsøger i vores kvalitetsmodel at lave en samlet beskrivelse
af, hvad der kendetegner god kvalitet i arbejdet
– lige fra forudsætningerne for arbejdet (ledelse,
ressourcer m.v.) over selve indsatsen (elementer i ydelserne) til resultaterne af arbejdet.
Med udgangspunkt i modellen udarbejder vi
rammestandarder. Konkret har vi udarbejdet
standarder for bl.a. indstilling til visitation, for
udredning, brugerinddragelse og for efterværn.
I de kommende år vil vi løbende udarbejde standarder for de øvrige områder i modellen. En
standard for eksempelvis efterværn siger noget
om, hvorfor vi laver efterværn, hvordan vi gør
det, hvilke redskaber der anvendes, og hvordan
vi vil dokumentere det. Når en standard er vedtaget, skal de enkelte enheder lokalt omsætte
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denne til daglig praksis – eller sikre, at deres nuværende praksis er dækket af standarden. Kvalitetsmodellen og de nu vedtagne standarder kan
ses på Blå Kors Danmarks hjemmeside, www.
blaakors.dk, under punktet ”viden”.
En model for kvalitet ser – for overblikkets skyld
– ”kasseagtig” ud. På indholdssiden er der vid
mulighed for at beskrive nærværet, synliggøre fagligheden og fremhæve opmærksomheden
på brugernes udbytte i form af bla. nye muligheder.
Det handler om at skabe læring og udvikling
Arbejde med akkreditering og kvalitetsmodel tager tid. Der skal gennemføres spændende drøftelser, laves beskrivelser på de områder,
hvor man ikke har det i forvejen, og der skal laves procedurer for at sikre, at vi nu også lader
handling følge ord. Erfaringerne fra de første enheder er, at det er et meget spændende forløb,
hvor man får sat fokus på mange centrale ting i
enhedens måde at fungere på. Så værdien af såvel akkreditering som kvalitetsmodellen er bestemt ikke alene, at man får sit ”stempel”, men
i lige så høj grad den proces, der ligger forud og
kommer bagefter.
Det skal give mening
Vi har en grundlov for alt vores arbejde: Det skal
give mening for brugerne og medarbejderne. Vi
vil ikke lave dokumentation, skemaer m.v., der
ikke kan omsættes til en øget faglighed og udvikling på de enkelte enheder. Derfor vil kvalitetssikring og -udvikling fortsat være en central
del af Blå Kors Danmarks arbejde.
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NYT fra
På den baggrund har jeg givet mig selv lov til
igen at ’gå tilbage’ til mit hjertebarn, - at uddanne i diakoni og beklæde stillingen som uddannelsesansvarlig.

Jeg er bedst i modvind…
– sådan siger institutleder Conny Hjelm
Kamp skal der til, skal livet gro,
Ej kamp blot for dagligt brød.
Men kamp for frihed i liv og tro,
thi evig stilstand er død.
”Efter 10 år på posten som leder af Instituttet
har jeg besluttet at jeg gerne vil stoppe i den rolle. Det betyder imidlertid ikke at jeg forlader Instituttet ☺.
Jeg overtog i 2001 et Institut med stort underskud og som reelt var lukningstruet. I dag har
vi en sund økonomi med en væsentlig opsparret
kapital samt en pulje på 500.000 kr, som vi i sidste nummer skrev at forbundet havde sat til rådighed til udvikling af Diakoniuddannelsen. På
de indre linier har vi optimeret fagligheden, og
står nu for at udbygge samarbejde med bl.a Metropol. Så alt i alt mener jeg at Instituttet nu har
så meget medvind, at der skal en ny leder til.

Jeg er selv meget glad for min beslutning og afventer spændt, hvem der nu kommer i front for
Instituttet. Instituttet har altid været tæt knyttet til mit hjerte, og det er det fortsat! Jeg har til
mit personale sagt, at jeg nu føler jeg har ’ aftjent
min værnepligt’ og kan koncentrere mig 100%
om det, som jeg brænder for – en aktuel uddannelse i diakoni.”
Dette blad udkommer efter ansøgningsfristen
og det forventes at den nye leder tiltræder senest 1. januar 2011.

Conny Hjelm holder som institutleder….

September 2010

DIAKONbladet 15

INDBYDELSE TIL “…brugte sjælesørgere”

Nogle gange er man frisk
som den første forårsanemone
Nogle gange så slidt
som et 100 år gammelt dørtrin
Nogle gange så favnende
som en solvarm brosten
Andre gange så udsat
som en svaneunge på tværs af motorvejen
Og andre gange så ubarmhjertig
som en kold efterårsvind.

Har du lyst til at dele dine erfaringer fra den
mere slidsomme side af sjælesorgen med andre
sjælesørgere under absolut tavshedsløfte,
så er du meget velkommen!
Vi vil bruge to dage sammen, hvor vi kan
dele erfaringer og styrke hinanden.

Arrangør:
Løgumkloster Refugium og
Institut for Diakoni og Sjælesorg
Tilmelding til: cohj@filadelfia.dk

Er
intere du
ssere
t?
Så ko
cohj@ ntakt
ﬁlade
lﬁa.d
k
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NYT fra
tack för konferensen!
”Dansk diakoni” på Nordiskt Diakonimöte berättet av en finne på svensk.
Jag har något viktigt att säga --- Tig stilla ---Förstår
du vad jag säger? --- Var ärlig --- Lyssna på mig --- Vad
tänker du på?
Texterna ovan finns på kommunikationsplåster man
ska klistra över munnen. Plåstren vann en tävling
bland hemlösa i Danmark som hette ”Fra udsat til vaerdesat” , och tanken är att de hjälper hemlösa att föra
sin talan. Varudeklarationen säger:” Innehåller inga
verksamma ämnen. Eﬀekten uppstår som en följd av
användarens goda vilja. Vid korrekt bruk kan plåstren
medföra en förbättrad kommunikation och ömsesidig
förståelse.”
Ett fyrtiotal diakoner från alla nordiska länder samlades till Nordiskt Diakonimöte i Köpenhamn i mitten
av augusti. Den första delen kallades turistprogram,
även om man normalt inte turistar i värmestugor för
hemlösa och på kursgårdar för nyblivna änkor. Christiania besöks av andra turister men passade bra in
i diakonitemat. Mötets andra del bestod av föredrag
om dansk diakoni och hur den är uppbyggd. Vi delade diakonins vardag på alla nordiska språk och lite på
engelska och tyska. Ingen förstod riktigt allt som sades men de flesta förstod en hel del.
Diakonin har ingen officiell ställning i den danska kyrkan, och församlingsdiakonin är helt beroende av biskopens och kyrkoherdens goda vilja. Däremot blomstrar föreningsdiakonin, diakonin som en NGO (tredje
sektorn. Finland och Danmark är liknande men ändå

olika samhällen. Det verkar som om man har en lägre tröskel för civil olydnad i Danmark, man hade mindre respekt för myndigheterna. På värmestugan för
nattvandrare hade man t.ex. en skylt där det stod att
endast personalen har tillträde till köket. Men den
var mest för myndigheterna skull och för att förhindra folk att trava av och an – den som ville sitta i köket
för att tala enskilt med personalen var naturligtvis
välkommen.
Jag sov hos en syster på Köpenhamns Diakonissehus
- hon sov på soﬀan och jag fick sovrummet. Jag fick ta
del av en fungerande systragemenskap. På eget initiativ håller de här diakonerna och diakonissorna dagligen andakter tillsammans under terminerna. På vår
lediga kväll bjöd min värdinna in några andra nordiska gäster samt systrar och bröder från sin gemenskap.
Jag minns speciellt den medelålders mannen som jobbat bland utstötta hela sitt liv men alldeles nyligen blivit diakonvigd: ”Jag gör samma jobb som förr, men tidigare saknade jag en bit när jag skulle bemöta de utstötta. Sedan jag läst till diakon och fått vigning har jag
hittat biten som fattades.”
Sommaren 2012 kommer det att ordnas ett Nordiskt
diakonimöte i Norge. Lägg det på minnet, och ta chansen att komma med för att tala diakoni på olika språk!
I jämförelsen med andra ser man sin egen situation i
ett nytt ljus.
TUA SANDEL
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HVAD PRODUCERER DIAKONIEN?
Ved Conny Hjelm

På Nordisk Diakonimøde havde vi besøg
af Emilia van Hauen, som meget provokerende spurgte os ”hvad producerer
diakonien, som mennesker søger i dag?”

Foto: Conny Hjelm

Hun gav os et spændende bud på trenden i samfundet:
“I dag må vi erkende, at situationen også har
åbnet for en næsten afgrundsdyb forvirring over,
hvad livets mening er. Eller mere præcist: hvad
livets mening er for den enkelte.
MENINGEN ER NEMLIG IKKE længere givet af samfundets strukturer, de forskellige fags
status eller slægtens historie, som vi i tusindvis af generationer har været vant til. Det forventes derimod af os, at vi selv skaber den. Dermed er det moderne menneske blevet en nomade, der rejser rundt efter den ultimative mening,
som både skal forløse vores egen sande identitet, og det endegyldige formål med vores liv.
Når vi samtidig lider af noget, der kan karakteriseres som identitetskvalme, opstået i kølvandet på disse mange års intensivt arbejde med os
selv, bliver det til en lidt lang og træls rejse. Flere og flere af os går rundt med en vis forstoppelse af selvfokus og en vished om, at spørgsmålet
”hvem er jeg?” nok ikke lader sig besvare lige så
entydigt, som vi godt kunne ønske os. Som meningsnomader bevæger vi os derfor rundt i mulighedernes land, uden for alvor at finde hverken et ståsted, hvorfra vi kan erobre verden, eller sandheden om os selv, som vi kan tilbyde
verden. Det holder udviklingen i gang, men øger
også frustrationen.
AF SAMME ÅRSAG HAR det initieret en længsel efter det åbenbare, det enkle og det simple.

Det er denne længsel efter at bekende sig til et
formål, der rækker udover vores egen identitet.
Længslen handler om ville sætte os selv ind i en
større sammenhæng, som et middel til at give
personlig ro i en verden, der konstant er i forandring. Vi står dermed overfor et paradigmeskift,
hvor vi flytter os fra spørgsmålet Hvem er jeg? til
Hvilken forskel kan jeg gøre?
INDBYGGET I DENNE BEVÆGELSE ligger
også, at vi får mere og mere fokus på fællesskabet. Egofesten er ved at lakke mod enden, og i
stedet opsøger vi i stigende grad nogle meningsfulde fællesskaber, hvor vi både kan udleve vores egne behov, lyster og interesser, og samtidig,
som gruppe, at kunne skabe en attraktiv virkelighed for de mange.
Vores største udfordring er dermed ikke
kun, at finde et meningsfuldt livsformål på enten individ- eller gruppeniveau. Det er at blive bevidst om, hvilken udvikling vi vil tage ansvar for. Hvor skal menneskeheden bevæge sig
hen? Hvilke værdier skal vi leve efter? Hvilke
opgaver vil vi løse? Kort og godt skal vi tage et
bevidst ansvar for vores egen og klodens evolution – og det forpligter også den enkelte.”

…islandske og danske diakoner….
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Diakonhøjskolen bygger nyt
Diakonhøjskolen udvider med en tilbygning, der blandt andet skal
rumme Mission Afrika, som bliver en integreret del af Diakonhøjskolens
fremtid, når de sidst på året flytter deres hovedkvarter fra Christiansfeld
til Lyseng Allé i Århus. Rammerne ændres på skolen, men også uddannelserne forandres. Diakonhøjskolen er igen i ydre og indre udvikling,
fortæller skolens bestyrelsesformand Arne Bak.

Af Bent Ulrikkeholm

Tilbygningen skal opføres ved blok D og forventes at rumme 18 boliger til studerende/kursister, klasseværelse og et kontorareal på 250 kvm.
Mission Afrika har det sidste halve års tid været
i forhandling med Diakonhøjskolen om et fremtidigt bygningsfællesskab. Der er fra begge parter store forventninger til det kommende fællesskab. Efter Arne Baks opfattelse har Diakonhøjskolen de seneste år markeret sig som samlingssted for hele det kirkelige landskab i landet, og
ønsker at fortsætte denne udvikling.
- Vi er her primært for at uddanne diakoner, men
vi har mange andre skibe i søen, som mere og
mere manifesterer os som samlingspunktet for
kirkens mange forgreninger og arbejdsområder fra hele landet, siger bestyrelsesformanden,
der har store forventninger, til de nye udfordringer skolen er på vej imod. Behovet for de ekstra kvadratmeter afspejler nemlig også en glædelig stigning i antallet af studerende og eksterne kursister.

Arne Bak
Aftale med VIA University i Århus
Indholdet af den pædagoguddannelse de fleste
diakoner modtager i diakonuddannelsen, forbedres også. Den forventede samarbejdsaftale
med Professionshøjskolen VIA University i Århus vil betyde, at de studerende ved Diakonhøjskolen kan afslutte studiet som professionsbachelorer i lighed med de studerende fra andre
pædagoguddannelser. – Det vil forbedre deres
muligheder for et videre studie på universitetsniveau, siger Arne Bak.
Tilpasning til en ny tid
For tre år siden blev Jens Maibom Pedersen ansat som forstander, og Arne Bak tiltrådte som
formand. Han fortæller, at det på det tidspunkt
var nødvendigt, af hensyn til økonomien, at tage
afsked med dygtige medarbejdere. Det var en
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svær proces, men nu er der igen basis for udvikling. Skolen har en international linje, som nyder stor opbakning i det kirkelige bagland: Y´s
Mens bevægelsen, missionsselskaber, Folkekirkens Nødhjælp og mange andre. – Efter min mening er Den internationale Linje verdens bedste
missionsprojekt, for det handler om, at give de
studerende ny styrke og mod til at drage hjem
og give den en skalle ekstra, i det kirkelige arbejde de kommer fra, i deres mange forskellige
hjemlande, siger Arne Bak.
Helt ny uddannelse
Der tages også fat på en helt ny bacheloruddannelse, som er udviklet i samarbejde med Diakonissestiftelsen og VIA. Uddannelsen hedder: Kristendom, Kultur og Kommunikation. Diakonhøjskolen får ansvaret for at omsætte denne nye
uddannelse til virkelighed, en opgave bestyrelsesformanden ser som en meget spændende udfordring.
Dygtige medarbejdere og stærkt bagland
Diakonhøjskolen har startet et videnscenter, der
afholder konferencer, temadage, og udgiver litteratur om pædagogik og diakoni. Teologi for lægfolk benytter skolen som sit uddannelsessted, og
det traditionelle årskursus fungerer sideløbende. Arne Bak glæder sig over det høje aktivitetsniveau, der viser skolens evne til at møde en ny
tids udfordringer aktivt. Samtidig har det været
muligt at renovere en del på det bygningsmæssige område. - Først på året kunne vi afslutte renoveringen af en del af den fælles spisesal og tilstødende arealer, med en flot gave på godt en million kroner fra A.P. Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Diakonforbundet har også i perioden støttet skolen
økonomisk, og skolens bagland har også støttet
økonomisk, fortæller bestyrelsesformanden.
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Tre udfordrende år
Arne Bak ser tilbage på tre år som formand med
meget store udfordringer, men også en tid hvor
en forstander og en medarbejdergruppe præget af dygtighed og fællesskab har ydet en kæmpe indsats. - Vi har i de tre år jeg kan referere
til, mærket en markant interesse og meget stor
opbakning fra alle de kirkelige områder vi møder i hele landet, siger Arne Bak og tilføjer, at det
er vigtigt, at bestyrelsen tør tage de nødvendige skridt på de rigtige tidspunkter. Skolens bestyrelse er stor, men meget repræsentativ for
baglandet. Opbakningen til de mange nye tiltag
er enstemmig, og Arne Bak ser med positiv forventning frem til udbygning og udvikling af Diakonhøjskolen i de kommende år.

Diakonsekretæren fratræder
Som det fremgår af Lisbeth Andreassens artikel fra årsmødet, stopper hun
som diakonsekretær med udgangen af
august 2010. Diakonforbundets bestyrelse vil i den anledning sige Lisbeth
tak for det store arbejde hun har ydet
i de fem år, vi har arbejdet sammen. Vi
har været meget glade for samarbejdet. Lisbeth har været et godt bindeled mellem skole og forbund, og hun
har løst en lang række opgaver. I bestyrelsen har vi ikke for øjeblikket økonomisk mulighed for at fortsætte ansættelsen, og vi arbejder på at finde andre
løsninger. Vi ønsker Lisbeth Guds velsignelse over fremtiden.
Klaus Kühne, formand
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INDTRYK og UDTRYK fra årsmødet
på Diakonhøjskolen, 19. juni 2010
Af diakonsekretær Lisbeth Andreassen

Allerførst har jeg lyst til at skrive tusind tak til alle
jer, der kom til årsmødet! Det var rigtig dejligt, at
så mange (omkring 200) havde tilmeldt sig årsmødet på Diakonhøjskolen. Hvilken herlig opbakning til skole og forbund! Dagen startede med velkomst ved Diakonhøjskolens Diakonforbunds formand Klaus Kühne, hvorefter der var fællessang
med både nyere, kendte og knapt så kendte salmer
og sange.
Sprudlende latter og samtaler
Dagen igennem sprudlede det med latter, smil,
knus og samtaler rundt om på hele skolen. Om formiddagen var der jubilarkaﬀe, hvilket foregik over
hele skolen i alle klasseværelser, på lærerværelset
og i spisesalen. Jeg var rundt som fotograf for at
tage billeder af alle jubilarerne og det var rigtig rart
at fornemme gensynsglæden rundt omkring, og at
der stort set ikke kunne afsættes tid til et holdbillede til fotografen.
Køkkenet havde sædvanen tro lavet en flot frokostbuﬀét og efter frokost var der foredrag med skolens forstanders Jens Maibom Pedersen og lærer
Lars Østerkjærhus med udgangspunkt i diakonien som profession. De supplerede hinanden godt
og nåede bredt omkring, lige fra begrebet empowerment og recovery sat ind i en diakonal sammenhæng, til hvad diakonal faglighed må indebære, diakoniens fundament og diakonien som profession.
Generalforsamling
Eftermiddagens sidste programpunkt var generalforsamlingen. Leif Bønning blev valgt som ord-

styrer og sørgede for, at dagsordenen blev overholdt.
Det helt store emne på generalforsamlingen var
bestyrelsens forslag og oplæg til nye vedtægter.
Ændringerne blev gennemgået og medlemmerne
kunne stille spørgsmål. Efter en god og seriøs debat var der afstemning, og de nye vedtægter blev
vedtaget. Referatet fra generalforsamlingen er at
finde på forbundets hjemmeside. (Når bestyrelsen
har tilrettet vedtægterne med de ændringsforslag
som blev taget med ved generalforsamlingen vil de
også være at finde på hjemmesiden og kan også fås
ved at kontakte bestyrelsen).
Festmiddag
Dagen sluttede med en festmiddag. Klaus Kühne
tog på forbundets vegne afsked med Solveig Kühne,
som nu er stoppet i forbundsbestyrelsen, og har
gjort et stort stykke arbejde i mange år. Derudover
blev der taget afsked med undertegnede som diakonsekretær, da stillingen nedlægges pr 1. september i år.
Farvel og tak
Jeg vil benytte lejligheden her til at gentage mine
ord fra dagen som afsked: Tak for samarbejdet og
for den opbakning jeg har mærket i hverdagen og
ved diverse arrangementer. Det har været en fornøjelse at lære så mange engagerede diakoner at
kende.
Da jeg fortsætter på Diakonhøjskolen som underviser, håber jeg at møde mange af jer igen. Kig ind,
når I kommer på skolen.
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Nye diakoner
Øverste række fra venstre:
Lene Spleth Heidemann Gregersen,
Kristian Dam, Simon Andersen og
Forstander Jens Maibom Pedersen.
2. række fra oven fra højre:
Birgith Kjærgaard, Laila Dybdal Nørgaard,
Kristian Blæsbjerg Nielsen, Thorbjørn
Underbjerg Holm og Rita Malene Iversen.

Seniorstævnet
satte rekord
I august måned var der igen seniorstævne på Diakonhøjskolen med rekordstor
tilslutning.78 deltagere skabte en fantastisk stemning alle tre dage. Programmet bød bl.a. på sangaften, foredrag med
direktør for Danske Diakonhjem Emil
Tang, udflugt i Søhøjlandet med hestevognstur, besøg i Lyseng Kirke og på
Dalgas Avenue 52 og Strandvejen, hvor
den gamle diakonskole lå. Seniorstævnet
afholdes i 2011 den 2. - 4. august.
Se flere billeder i den elektroniske
udgave på www.diakonforbund.dk

Miderste række fra venstre:
Charlotte Nadja Christiansen, Gitte Skipper,
Jeané Trude Fingann, Tonny Nielsen,
Jeanette Grønhøj Schultz-Knudsen,
Mariane Kvist Doktor, Sara Thisted Simon,
Heidi Spangberg Christensen og
Laura H. Jacobsen.
Forreste række fra højre:
Ingrid Nord Olsen, Helle Kamstrup,
Susanne Rabekka Franch, Pia Engdal Skaarup
og Elisa Revshøi Mikkelsen.
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Vox pop
Af Bent Ulrikkeholm

Kirsten Mølsted
Det er dejligt at møde elevkammeraterne, og mærke fællesskabet
her på skolen. Jeg synes, det altid præger samværet på skolen, at vi
har gode relationer til hinanden. Jeg har glædet mig til dagen, (35
års jubilar) og vil altid gerne bakke op om skole og forbund. Kirsten arbejder som frivilligkoordinator i Midtbyens Lokalcenter, Århus Kommune.
Alf Stidsen
Jeg er her tit til årsmøderne, denne gang har min kone Lis, der også
er diakon, inviteret mig med til sammenkomst for hendes hold. Det
er en god idé at invitere jubilarer til årsmøderne, tror jeg. Det er
godt at mærke, at der er gang i den på skolen, og at der er elever
nok. Alf er pensioneret.
Conni Roulund Gersborg
Vi mødes altid med klassen en gang om året, så vi kender stadig
hinanden ret godt. Jeg bor i København, og de fleste andre her i Jylland, så jeg ser dem ikke så tit. Vi snakker jo meget om, hvem der
nu har fået børn. Der er født 21 børn, siden vi rejste herfra. Men vi
snakker også om arbejde, og hvordan vi har brugt uddannelsen.
Dejligt at skolen vil fejre os, (5 års jubilar) og at kunne bakke op
om skolen. Conni er leder af en børnehaveklasse på den katolske Rygårds Skole i Hellerup.
Se flere
jubilarer på
www.diakonforbund.dk

Jubilarfotos
fra årsmødet
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Diakon – hvad er det for én?
Ovenstående spørgsmål kan man som diakonstuderende støde på i mange
sammenhænge. Ofte bliver det fulgt af spørgsmålet om, hvad ”sådan én” så kan.
Og så må man i gang med sine forklaringer om diakoni, kristent menneskesyn,
næstekærlighed og hvad der ellers er af flotte ord at sætte i sammenhæng med
det at være diakon.

Af Diakon/pædagog Lene Spleth Heidemann Gregersen,
uddannet / indviet juni 2010 fra Diakonhøjskolen

Bred vifte af kompetencer
Efter 4 års uddannelse kan det stadigvæk være
svært helt kort og præcist at svare på spørgsmålet. Alligevel er jeg ikke i tvivl om at der med uddannelsen følger en bred vifte af brugbare kompetencer. Igennem uddannelsen er vi både i undervisningen og i praktikkerne blevet udfordret
på det at være diakon. I undervisningen er vi
bl.a. blevet præsenteret for forskellige normer
og værdier og anderledes holdninger til livet og
troen. Det har været med til at skabe forståelse for, at alle ikke er ens, og at der kræves både
hensyntagen og åbenhed overfor forskellighed.
Det har også gjort mig mere sikker på min egen
identitet som både kristen og diakon.
Udfordrende praktikker
Og netop dét har været meget værd i praktikkerne, hvor jeg har mødt den virkelighed og de
forskelligheder, vi har lært om på skolen. Jeg har
ikke været i nogle praktikker med en direkte
diakonal profil, og det har til tider været en udfordring at være diakon, som den eneste på en
arbejdsplads. Men jeg har oplevet stor nysgerrighed fra mine kolleger alle tre steder.

Afghanistan venter
Efter 4 år på skolen er det nu tid til at komme
ud i den virkelige verden. I skrivende stund er
der lige omkring 2 måneder til jeg rejser mod
den golde ørken i Afghanistan. Her skal jeg sammen med en veninde drive KFUM’s Soldaterhjem i Camp Bastion i et halvt år. Soldaterhjemmets vigtigste funktion er, som navnet tydeligt
antyder, at være hjem for soldaterne. Her skal
der være plads til at smække benene op på bordet, spille et spil, sove lidt på sofaen eller fortælle om de bekymringer der nu måtte fylde for den
enkelte. Jeg glæder mig til at komme i gang med
at bruge min diakonuddannelse i dette felt. Her
vil jeg helt sikkert få stor glæde af den undervisning vi har haft omkring sjælesorg, og det bliver
spændende også at blive udfordret på det område. På vej ud i arbejdslivet som diakon føles det
meget betryggende at have en solid uddannelse i ryggen, og et udgangspunkt der har lovet at
være med os alle dage indtil verdens ende!

Afsender: Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund, Werner Nielsen Wittekind, Rudersdalsvej 114, 2.tv, 2840 Holte

Diakoniens Dag
Søndag den 6. februar 2011
med temaet:
”Den skjulte skat
Med udgangspunkt i teksten til 5. søndag efter Hellig tre konger, Matt. 13,44-52

Diakoniens Dag lever lokalt gennem en mangfoldighed af aktiviteter og
arrangementer. Sognet kan vælge at holde gudstjeneste med fokus på diakoniens
rolle, menighedsrådene kan være vært for særlige arrangementer, kirkelige
organisationer kan sætte særlig spot på deres særlige opgave i forhold til børn og
unge, ældre, syge og udsatte mennesker. Frivillige foreninger, institutioner og
væresteder kan åbne op til gaden, og invitere Hr. og Fru Jensen på diakonal kaffe,
ledsaget af samtale, foredrag og filmforevisning.
Diakoniens Dag involverer Gud og alverden!

www.diakoniensdag.dk

