Diakoni i Hvide Sande – møde 12. november 2018
Stiftspræst for diakoni, Ian Ørtenblad holdt oplæg om diakoni:
-

-

Diakoni er kirkeligt socialt arbejde
Pga velfærdssamfundets voksende huller bliver behovet for diakon større og større
Baggrunden for diakoni er Guds kærlighed til ethvert menneske => vi er forpligtede på at vise Guds
kærlighed mod enhver. Tilgangen til enhver, der skal hjælpes må være at vi er ligeværdige som
mennesker => Det kunne lige så godt være mig, der var den, der havde brug for hjælp.
Konkrete tiltag til inspiration
o Herreværelset / herrefrokost for mænd. Onsdag kl 12-13 i kirkens lokaler. Smørrebrød fra
Brugsen.
o Børnefamiliesogneudflugt. Alle typer familier deltager
o ”Sognets Dagligstue” i Tønder. Rum indrettet som stue med lys, aviser osv. Et sted, man
bare kan være.
o Migrant- og flygtningearbejde
o Besøgstjeneste. Fint under Røde Kors, som hos os. Dog kan en kirkelig besøgstjeneste
lægge op til samtaler om tro og bøn.
o Vågetjeneste.
o Sorggrupper.

Derefter blev ordet givet frit, og der kom følgende forslag til, hvad en evt. menighedspleje kunne gå i gang
med:
-

-

Der er mange ensomme enlige. Man kunne lave et herre-arrangement og/eller et kvindearrangement. Fx spisefællesskab.
Indsats for enlige mødre
Indsats for børn, som mistrives
Indsats for familier og par
o PREP-kurser (https://www.familieudvikling.dk/parforhold/prep-kurser/)
o Uddanne ressourcepersoner til at kunne arrangere PREP-kurser mv.
o Tilbud om PREP eller lignende til alle viede par i kirken.
o Reservebedsteforældrematching
Sørg for at udbygge og bevare det eksisterende gode arbejde frem for at finde på nyt, så man ikke
blot flytter ressourcerne andre steder hen.
Vågetjeneste
Aflastningstjeneste for pårørende til fx demente
Tænk professionelt omkring uddannelse af frivillige, så ingen ”slippes løs” uden faglig ballast.
Velkomstpakke fra kirken til alle nye i byen (tilflyttere)
Frivillige kunne byde velkommen i kirkedøren (kræver instruktion / kort uddannelse)
Hvis flere involveres i kirkens (diakonale) arbejde vil det skabe medejerskab ift. Kirken
Børneudflugt -> kontakt til forældrene
½-årligt event: ”Gør Hvide Sande til en bedre by”. På denne dag går en række frivillige ud og hjælpe
folk, der har brug for en hånd til praktisk arbejde inde og ude.
Kriseberedskab, der står klar til fx at lave aftensmad i en uge til familier i akut krise fx ifm. alvorlig
sygdom eller dødsfald.

Aftenen sluttede med tekstlæsning, bøn og salme.
Tankerne fra mødet tages med til det fælles menighedsråd for de tre kirker på Klitten, som vil tage stilling
til, hvordan vi kommer videre.

