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Tilmelding  
www.menighedsplejen.dk/kurser/kursus lmelding eller 
Tlf.: 36 46 66 66  -  E-mail: info@menighedsplejen.dk  
 
Tilmeldingsfrist 
En uge før kurset. 
Ved fristens udløb er lmeldingen bindende, men den lmeldte kan overlade sin plads 

l en anden. 
 
Deltagere 
Alle, der arbejder med diakoni. 
 
Betaling 
Ved lmelding på konto 8075 2018699 eller mobilepay 53940 anfør deltagernavn og 
kursusdato ved betaling. 

Diakonikurser 2023 
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 Side 
 

Tema 
 

 Dato og sted 

  2 Tilmelding    

  4 Livsfortællinger 18. januar - Valby 

  5 Introkursus l menighedsplejen 
Med en menighedspleje, gør I en kæmpe for-
skel, for mange mennesker! 

7. februar - Valby 

  6 Pilgrimsvandringer med plads l sårbarhed 2. marts - Viborg  

  7 Cra  og medita on 29. marts - Valby 

  8 
  9 

Kirke Care introduk ons - fyra ensmøde 
Kirke Care introduk ons - fyra ensmøde 
Fundraisings - fyra ensmøde  

11. maj  -  Zoom 
23. november  -  Zoom 
29. marts  - Zoom   

 10 Skab video og tekst l Facebook 
Kommunika onskursus 

22. juni - Valby 

 11 Sæt diakoni på dagsordenen 11. september - Gauerslund 

 12 Den gode frivillighedskultur 6. oktober - Roskilde 

 13 Natur og sjælefred 8. november - Vodskov i 
Nordjylland 

 14 Samskabelse  7. december - Valby  

Indhold 
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 Kursus om livsfortællinger 

Tid: 
Onsdag den 18. januar 
Kl. 9.30—15.00 
 
Sted: 
Valby Tingsted 7 
2500 Valby 
 
Pris:  
250 kr. 
 
Program: 
09.30: Morgenmad 
10.00: Velkomst  
10.15: Erfaringer fra  
livsfortællinger 
11.00: Det gode vært-
skab 
12.00: Frokost 
13.00: Livsfor-
tælling i praksis 
14.30: Opsam-
ling og kaffe 

Indhold 
Mange mennesker oplever, når de bliver over 65, at verden omkring 
dem er blevet anderledes. Nogen har mistet en livsledsager, andre 
har ikke længere det arbejdsfællesskab, som de havde engang, hvil-
ket kan udfordre deres iden tet. Derfor kan mange ældre have stor 
glæde af, at få mulighed for at italesæ e, hvordan livet har været 
for dem, og hvad de har oplevet.  
På de e kursus kan du lære, hvordan du kan etablere Livsfortæl-
lingsgrupper, der bringer minder frem og styrker rela onen mellem 
deltagerne. Der fortælles om erfaringer med gruppeforløb og sam-
men afprøver vi, hvad en Livsfortællingsgruppe kan. Kurset giver dig 
redskaber og viden om, hvordan du selv kan være vært i en Livsfor-
tællingsgruppe hjemme i dit sogn. 
  
Vi vil belyse følgende emner? 
1. Rollen som vært for Livsfortællingsgruppen. 
2. Erfaringer viser at ældre kan kny e nye rela oner i en livsfortæl-

lingsgruppe. 
3. Hvordan kan menighedsplejen samarbejde med f.eks. plejehjem.  

Underviser:  Helle Englesborg Olsen, diakonikonsulent i MDK  

Du lærer følgende:  
· Du får inspira on l at 

igangsæ e Livsfortæl-
lingsgrupper for ældre. 

· Du får prak ske anvisnin-
ger l, hvordan du kom-
mer i gang. 

· Du får mulighed for at af-
prøve at deltage i en Livs-
fortællingsgruppe. 
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Tid: 
Tirsdag den 7. februar  
Kl. 9.30 l 15.30 
 
Sted: 
Valby Tingsted 7 
2500 Valby 
 
Pris:  
150 kr. 
 
Program: 
09.30: Præsenta on 
10.00: MDK’s historie 
10.30: Frivillige/økonomi/
ressourcer/behov 
12.00: Frokost 
12.45: Inspira on  
13.45: Erfaringsudveks-
ling 
15:00 Opsamling fra 
gruppedrø elser 
15.30: Afslutning 

Indhold 
Fællesskab og samvær 
er vigtige hjørnesten i menighedsplejers arbejde! Menighedsplejen i 
Danmark vil gerne være med til at styrke dette, og derfor har vi lavet 
dette kursus.   
På kurset kan du møde andre, der er nye i menighedsplejen lokalt, 
samt høre om, hvordan I kan samarbejde med Menighedsplejen i 
Danmark. Der vil også være rig mulighed for inspiration fra de øvrige 
deltagere  
 
 Kurset er bygget op om 3 elementer: 
1. Hvordan kommer I i gang med menighedens diakonale arbejde? 
2. Frivillige/økonomi/ressourcer/hvilke behov er der i jeres sogn? 
3. Inspirerende eksempler på sognebaseret diakonale aktiviteter fx 

Skærmkaffe, Folkekirkens Feriehjælp og Pilgrimsvandringer for 
psykisk sårbare.    

Et Introduk onskursus l nye og interesserede  

 Undervisere:  Line Sørig og Mei Petersen, diakonikonsulenter i MDK 

Du lærer følgende? 
· Hvordan du starter ak viteter i dit sogn/menighedspleje. 
· Hvordan du søger midler l ak viteter. 
· Hvordan du kan samarbejde med kommune eller andre orga-

nisa oner.  

MedÊenÊmenighedsplejeÊgørÊIÊenÊkæm-
peÊforskelÊforÊmangeÊmennesker.Ê 
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Tid: 
Torsdag den 2. marts  
Kl. 9.30—15.30 
 
Sted:  
Houlkær Kirke 
Odshøjvej 7A 
8800 Viborg 
 
Pris:  
250 kr.  
 
Program for kurset: 
09.30: Velkomst, andagt 
10.00: Inspira onsoplæg 
11.30: Oplæg: Vandring 
11:30: Vandring 
12.30: Frokost 
13.15: Samskabelse 
14.15: Gruppedrø elser 
15.00: Opsamling 
15.30: Afslutning     

Pilgrimsvandringer med plads l sårbarheden 

Indhold:  
Vi har i Menighedsplejen i Danmark lavet et projekt, der har givet en 
del erfaringer med at skabe rammerne for vandringer med plads l 
sårbarheden og dem vil vi gerne dele på de e kursus, så endnu flere 
kan finde glæden og roen ved at bruge naturen ak vt. 

O e kan det være svært at komme ud i naturen, hvis livet gør knu-
der og psykisk sårbarhed er et livsvilkår. Men det viser sig, at vi gen-
nem naturen som det fælles tredje, får mulighed for netop bare at 
være mennesker i naturen og ikke sårbar, indlagt, gældsramt eller 
misbruger.  

’Når vi går ude i skoven sammen, så er der ikke forskel på dig og 
mig! Der er vi bare mennesker, der går en tur og oplever naturen 
sammen. – Det er det bedste ved det – samfundets kasser og klasser 
bliver sat ud af spil’ – projektdeltager fra Slagelse.  

Det kan ofte virke uoverskueligt at tage mennesker ud af de vante 
rammer og skabe oplevelser udenfor, men det giver så meget til et 
fællesskab og det enkelte menneske. 

Der vil være fokus på praksis! Hvordan vi skaber den gode vandring, 
hvordan vi får dem 
der har behovet 
med – og hvordan 
I overfører det l 
jeres eget sogn og 
hverdag.  

Underviser:  
Sanne Damborg  
diakonikonsulent i MDK 

Du lærer følgende: 
· At skabe rammerne 

om en vandring for psykisk sårbare med udgangspunkt i nær-
været med den enkelte og naturen. 

· At det ikke behøves være svært at tage sårbare ud af de van-
te rammer. 

· At sætte forventningerne efter målgruppen. 
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Tid:  
Onsdag 29. marts  
09.30  -  15.30  
 
Sted 
Valby Tingsted 7 
2500 Valby 
 
Pris:  
250 kr.  
 
Program for kurset: 
09.30: Morgenmad, vel-
komst 
10.00: Hvad er Cra —
psykologi 
12.00: Frokost 
13.30: Forskellige me-
dita onsformer 
15.00: Afslutning 

    Cra  og medita on 

Kirkens rolle har al d været i udvikling. Igennem de sidste mange år 
har der været en åndelig søgen i befolkningen. Mange kirker lby-
der medita onsgudstjenester eller andre nærværskabende ak vite-
ter f.ex det at arbejde med hænderne, fx med håndværk og håndar-
bejde (som man også kalder ”cra -ak viteter”), som også er en vej 

l nærvær og indre ro.   

På de e kursus kan du lære, hvordan du kan fremme sundhed og 
trivsel i hverdagen både gennem cra -ak viteter og gennem medi-
ta onsformer/nærværs-øvelser, som du selv kan have gavn af og 
som også kan bruges i jeres lokale menighed.  

Om formiddagen fortæller diakonikonsulent Be na Køster om den 
nye forskning indenfor ”cra -psykologi”, om hvordan man kan ska-
be bedre sundhed, med bedre trivsel/glæde, posi ve emo oner, 
flow samt bedre kontrol på ens opmærksomhed. Undervisningen 
vil veksle mellem korte oplæg, prak ske cra -ak viteter og dialog.  

E ermiddagen vil stå i medita onens tegn. Diakonikonsulent Eva G. 
Meinel vil fortælle om forskellige medita onsformer og guide korte 
nærværs-øvelser. Du vil blive indført i Centrerende Bøn, der er 
skabt af den katolske munk Thomas Kea ng e er den kontempla -
ve tradi on i kristendommen. Der vil være korte oplæg om metode 
og guidning l bøn. Medita onsøvelserne får du udleveret på skri , 
så du e erfølgende selv kan bruge dem l at skabe ro og nærvær.   

Undervisere:  Eva Green Meinel og Be na Køster,  
diakonikonsulenter i MDK 

Du lærer følgende? 
1. At guide korte medita oner l ro og fordybelse. 
2. Få indsigt i cra -psykologi og forskellige cra -ak viteter 

som du kan lave i dit sogn. 
3. Vidensdeling, metoder, guidning samt ak viteter i . de 2 

emner. 
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Tid: 
Torsdag den 11. maj 
Kl. 19.00 l 21.00 
 
——————— 
 
Torsdag d. 23. november 
Kl. 19.00 l 21.00 
 
Pris:  
Gra s 
 
Program: 
Kurset er et virtuelt kur-
sus på Zoom-platformen. 
 
Adgang til internettet 
med kamera og mikro-
fon er en forudsætning 
for deltagelse. Man kan 
bruge computer, tablet 
eller mobil.  

Kirke Care introduk on - fyra ensmøde online på Zoom 

Baggrund: 
Menighedsplejen i Danmark ønsker at inspirere og støtte menigheds-
plejer rundt i landet til nærvær og diakoni også i forhold til unge. 
Gennem samarbejde med Kirke Care Danmark inviterer vi menig-
hedsplejer og kirker til at få indblik i Kirke Care som fælleskirkeligt 
diakonalt projekt med helt nye muligheder.  

Hvad er Kirke Care?: 
Kirke Care er teams af trænede og uniformerede kirke-frivillige, som 
er på gaden i byens aften- eller natte-liv med nærvær, rummelig lyd-
hørhed og omsorg. Kirke Care er udviklet som pilotprojekt i Hillerød i 
et samarbejde mellem byens kirker og kirkelige foreninger, Hillerød 
kommune, Nordsjællands Politi og Natteravnene. Kirke Care projek-
tet er spredt til bl.a. Vejle, Frederikssund og Nørrebro – og på vej 
endnu flere steder. 

Kurset er bygget op om 3 elementer: 
· I får en introduk on l, hvordan kirker på en enkel og prak sk 

måde kan være nærværende i forhold l unge. 

· I kan på et oplyst grundlag overveje, om Kirke Care kan være en 
nyskabende mulighed lokalt hos jer. 

·  I går fra Zoom-kurset med en forståelse for, hvordan et Kirke Care 
projekt vil kunne startes og udvikles ud fra je-
res menighedspleje/kirke.  

Undervisere: Kirke Care konsulent Thyge Enevoldsen og Kirke Care frivillige. 
 

 Du lærer følgende? 
1. Hvad er Kirke Care – og hvorfor og 
hvordan virker det? 
2. Hvordan starter man et nyt Kirke 
Care projekt op? 
3. Hvordan vedligeholdes projektet? 
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Tid: 
Onsdag den 29. marts  
16:00 - 18:00 
 
Sted: Online møde 
 
Pris: 
Gra s 
 
Program: 
Kurset er et virtuel kur-
sus på Zoom– pla or-
men. 
 
Adgang til internettet 
med kamera og mikrofon 
er en forudsætning for 
deltagelse. Man kan bru-
ge computer, tablet eller 
mobil.  

Fundraising  - fyra ensmøde online på Zoom 

Indhold: 
På Zoom - Kurset vil du få ps l at søge fonde som stø e l menig-
hedsplejens ak viteter. Vi ser på hvilke søgeværktøjer, der findes på 
interne et og hvordan man finder de fonde, der passer l ens pro-
jekt. Hvor finder man fx fondens fundats, og hvordan er den vig g 
for ansøgningen. Vi vil også give ps l at søge kommunens §18 og 
§79.  
Der vil være online grupper, hvor I kan drø e udfordringer og suc-
cesoplevelser vedrørende jeres fondsansøgninger. 
 
Vi vil belyse følgende emner:  
· Hvilke fonde kan man søge og hvordan? 
· Forskel på paragraf 18 og §79 ansøgninger. 
· Hvordan kan du skabe et system over dine ansøgninger. 
· Hvad skal du lægge vægt på i din ansøgning. 
 
 
 
 
 

                         Underviser: Cinne Petersen konsulent i MDK 

Du lærer følgende? 
· Forskellen på fonde. 
· Hvor du kan få viden om fonde. 
· Hvordan du bedst søger fonde. 
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Tid: 
Torsdag den 22. juni 
Kl. 9.30 l 15.30 
 
Sted 
Valby Tingsted 7 
2500 Valby 
 
Pris:  
250 kr. 
  
Program for kurset: 
09.30:  Morgenmad, Vel-
kommen og teknisk parat 
09.30: Kinemaster 
10.30: Klip din video 
12.00: Frokost 
12.30: Fokus på budska-
bet 
13.45: Klip din video 
færdig  
14.45 Videofremvisning  
15.15 Upload l Face-
book 
15.30 Afslutning 

Skab tekst og video l Facebook - kommunika onskursus 

Indhold  
Vil du lære hvordan du med tekst og video kan fortælle omverdenen 
om kirkens og menighedsplejens ak viteter?  

Menighedsplejer og kirker vil gerne beny e Facebook og hjemmesi-
der l at vise den lokale omverden, hvilke spændende ng der fore-
går i kirken. Små korte videoer bliver set af mange på de sociale me-
dier og de kan produceres med et værktøj, vi i forvejen al d har på 
os – nemlig mobiltelefonen. På kursusdagen vil vi lære jer at klippe 
små videoer sammen, af optagelser og billeder, I selv tager. Vi vil 
præsentere værktøjer l at fokusere på budskabet i jeres kommuni-
ka on.  

Kurset henvender sig l dig, der gerne vil skrive på Facebook og også 
ind imellem lægge en video på opslaget. Du skal medbringe og arbej-
de på din egen mobile enhed (mobil eller tablet).  

  
Kurset er bygget op om tre elementer: 
· Gennemgang af Kinemaster som videoredigeringsværktøj. 
· Learning by doing / workshop. Deltagerne producerer egen video, 

videofremvisning sidst på dagen. 
· Præsenta on af kommunika onsmodeller l at skabe fokus på 

budskab. 

Du lærer følgende? 
1. Du får kendskab l videoklippeværktøjet 

Kinemaster. 

2. Du lærer at klippe og opbygge en kort 
video om kirkens ak viteter . 

3. Du får værktøjer l at arbejde målre et 
med fokus på budskabet i din kommuni-
ka on.  

Undervisere: Iben Meinertsen og Rie Harbo, 
kommunika onskonsulenter i MDK.  
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Tid: 
Mandag d. 11. september 
Kl. 09.30  -  15.30 
 
Sted: 
Gaurslund Sognehus 
Fælleshåbsvej 2 
7080 Børkop 
 
Pris:  
250 kr. 
 
Program: 
Kl. 09:30 Morgenmad og 
velkomst 
Kl. 10:00: Diakoniens ud-
vikling gennem den og 
nu 
Kl. 11:00: Jeres diakonale 
praksis, gruppearbejde 
Kl. 12.15: Frokost 
Kl. 13.00: Defini on og 
grænser for diakoni 
Kl. 14:00: Eksempler på 
diakonale projekter i sog-
net og på tværs af sogne 
Kl.15:00: Jeres diakonale 
drømme 
Kl. 15:30: Afslutning  

Indhold  
På de e kursus kan du lære mere om, hvad diakoni er, og hvordan du 
kan sæ e det på dagsorden i din lokale menighed. I vil også få intro-
duk on l forskellige diakonale projekter og viden om, hvordan I kan 
organisere og iværksæ e diakonien på tværs af sognegrænserne.  
Diakoni har siden kirkens begyndelse været kirkens omsorgstjeneste, 
og diakoni er et græsk ord, der betyder tjeneste og nævnes ca. 100 
gange i Det Nye Testamente. Man betegner o e diakoni som evange-
liet i handling, og som formidling af Guds kærlighed l medmenne-
skerne. Jesus er forbilledet for den diakoni, som vi bedriver i dag, og 
det er i særlig grad Jesu fortælling om den barmhjer ge samaritaner, 
der bliver brugt som billede på den kirkelige diakoni. Fra Kirkemini-
steriet lyder det, at kirkens opgave er forkyndelse, undervisning, mis-
sion og diakoni hvilket tydeliggør, at diakonien er uadskillelig fra kir-
kens opgave. Som Frans af Assis sagde:  
 
 
Vi vil belyse følgende emner:  
1. Hvad diakoni har betydet gennem derne? 
2. Hvilke diakonale emner, der kan drø es i menigheden? 
3. Hvad er diakonal praksis i det 21. 

århundrede? 

Sæt diakoni på dagsordenen 

Undervisere: Generalsekretær Me e M. Madsen og diakonikonsulent Sanne Damborg, MDK 

Du lærer følgende? 
· Hvordan du kan sæ e diakoni på dagsordenen i 

dit sogn.  
· Hvordan du kan starte diakonale projekter lokalt 

og på tværs af sognegrænser.  
· Hvordan diakonien kan få sognets frivillighed l 

at vokse.  

"Prædik evangeliet. Om nødvendigt brug ord.”  
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Tid: 
Fredag den 6. oktober 
09:30—15:30 
Sted: 
Konventhuset 
Domkirkestræde 10 
4000 Roskilde 
Pris:  
250 kr.  

Program: 
09.30: Morgenmad, intro 
10.00: Hvorfor er det vig gt 
at engagere frivillige? 
10:45: Hvad er en god frivil-
lighedskultur? 
11:30: Gruppearbejde: Hvem 
er jeres nuværende frivillige? 
12.15: Frokost 
13.00: Frivillighedspoli k 
14:00: Rekru ere, mo vere 
og fastholde frivillige  
15.00: Gruppe drø else 
15:30: Afslutning 

Den gode frivillighedskultur 

Indhold  
Alle mennesker har evner, som kan anvendes l gavn for næsten. 
Ligesom i lignelsen om de betroede talenter har alle fået givet 
nogle evner i gave, som ikke skal graves ned, men bruges l næ-
stens bedste. Luther sagde om det almene præstedømme: 
”Enhver der er krøbet ud af dåben, har ret og myndighed l at 
re e op på misforholdene i kirken, også selv om de ikke har del i 
den biskoppelige vielse” (M. Luther 1520).  
Det betyder, at kirken skal være et sted, hvor alle kan bidrage l 
menighedens liv og vækst. Derfor kan du på de e kursus lære, 
hvordan du skaber en god frivillighedskultur, hvor endnu flere får 
lyst l at være med l at ”lave” kirke. Du vil for eksempel lære, 
hvordan du kan rekru ere nye frivillige, samt hvordan du kan ud-
danne og fastholde de frivillige, som du allerede har engageret i 
kirkens arbejde.   

Undervisere: Generalsekretær Me e M. Madsen og diakonikonsulent Line Sørig, MDK.       

 

Du lærer følgende: 

· At lave en frivillighedspoli k. 

· At sikre gode forhold for frivillige. 

· At mo vere forskellige typer af frivillige l at 
blive engageret i kirkens arbejde. 

Vi vil belyse følgende emner? 

1. Hvad er en god frivilligheds-
kultur? 

2. Hvilke typer af frivillige fin-
des der i dag? 

3. Hvordan kan frivillige fast-
holdes? 
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Tid  
Onsdag d. 8. november 
09.30  -  15.30  
 
Sted 
Vodskov Sognegård 
Tidselbakken 2 A,  
9310 Vodskov 
 
Pris:  
250 kr.  
 
Program for kurset: 
09.30: Morgenmad, an-
dagt 
10.00: Oplæg om metode 
og ak viteter samt øvel-
ser 
12.30: Frokost 
13.00: Oplæg om me-
dita on 
14.00: Forskning på 
området og Menig-
hedsplejens nye na-
turudvalg 
15.30: Afslutning og 
evaluering 

Natur og sjælefred 

Indhold 
Vi lever i et travlt samfund, hvor sindet trækkes i mange retninger. 
Mange føler sig spli ede og mister kontakt l deres kerne, og nogle får 
stress. Kan kirken komme med et modsvar? Og med inddragelse af na-
turen, som er sådan en stærk kilde l at finde ro og sjælefred.   
Det mærker vi i projektet Stressfri i Gårdhaven i Apostelkirken på Ve-
sterbro, hvor kirken skaber et frirum for stressramte og psykisk sårbare 
med roligt havearbejde og medita on. Deltagerne er mennesker med 
stress, angst og depression, men også ældre i sorg e er at have mistet 
en ægtefælle har fundet vej l projektet. Du vil således kunne bruge 
metoden og ak viteterne l forskellige målgrupper. 
 
En kursusdeltager udtaler: ”Du lærte os en masse om metoden og erfa-
ringerne fra Stressfri, men du skabte også det stressfrie rum”.  
 
Du vil høre om forskning i naturens helbredende kra , og vi fortæller 
om Menighedsplejens nye Naturudvalg og udvalgets arbejde med at 
afdække, hvordan kirker bruger naturen l forkyndelse og diakoni. 

Underviser: Eva Green Meinel, diakonikonsulent i MDK    

Du lærer følgende? 

1. En metode l at skabe et frirum med natur for sårbare grup-
per.  

2. Korte medita onsøvelser, som kan bruges i mange diakonale 
sammenhænge.  

3. Naturkrea ve ak viteter, som du kan bruge med mange mål-
grupper.  
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Samskabelse 

Indhold 
Kommunen har de senere år ha  fokus på at inddrage civilsamfun-
det i stadig flere arbejdsopgaver. 
I Menighedsplejen i Danmark hører vi fra flere menighedsplejer, at 
de bliver kontaktet af kommunen om et samarbejde. Det kan for ek-
sempel være et samarbejde med hjemmehjælpen omkring besøgs-
tjenesten eller med en socialrådgiver, der hjælper med at oplyse 
værdigt trængende om muligheden for at søge julehjælp. Ligeledes 
er der gode eksempler på, at kirken og menighedsplejen arbejder 
sammen om hjælp l ensomme gennem spisefællesskab eller andre 
ak viteter. 
 
Formålet med kurset er at inspirere endnu flere menighedsplejer l 
at finde muligheder for samarbejde med kommunen. Vi sæ er fo-
kus på forskellige måder at samarbejde på, samt de dilemmaer, der 
kan opstå, når den professionelle og den frivillige kultur skal løse 
opgaver sammen. 
 
Kurset er bygget op af følgende elementer: 
· Hvad er samarbejde? 
· Sammenstød mellem forskellige kulturer. 
· Konkrete eksempler på samarbejde. 
· Adgang l kommunen. 

Undervisere: Mei Petersen konsulent i MDK og generalsekretær Me e M. Madsen  

Tid: 
Torsdag den 7. december 
Kl. 9.30 l 15.30  
 
Sted: 
Valby Tingsted 7 
2500 
 
Pris:  
250 kr. 
 
Program for kurset: 
09.30: Def. af samskabelse 
10.30: Eksempler på sam-
skabelse 
12.30: Frokost 
13.30: Udfordringer og 
dilemmaer 
15.30: Afslutning 

 Du lærer følgende? 
1. På de e kursus vil vi gennemgå fem typer af samarbejde. 
2. Derudover vil vi arbejde med forskellige kulturtyper i for-

hold l kommunens behov og menighedsplejens.  
3. Der vil være forskellige eksempler på, hvordan man nem-

mest får en god adgang l kommunen samt de dilemma-
er, der kan forekomme.  
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Kort om Menighedsplejen i Danmark  
 

Menighedsplejen i Danmark er en samarbejdsorganisa on for Folkekirken og en pa-
raplyorganisa on for det frivillige menighedsarbejde, der foregår i lknytning l fol-
kekirken. 25 % af de danske sogne er medlemmer. Organisa onen blev grundlagt i 
1902, hvor en række københavnske sogne gik sammen og dannede ’De Samvirkende 
Menighedsplejer’ for at give ældre, fa ge og syge mennesker bedre levevilkår. De 
tog ini a v l skovture for fa ge, gamle mennesker fra den indre by og opre ede i 
1908 børneplejesta oner med gra s læge lsyn af spædbørn og rådgivning af mødre. 
I 1990 blev organisa onen landsdækkende med fokus på den diakonale indsats i Fol-
kekirken med udgangspunkt i besøgstjeneste, familiearbejde og Folkekirkens Ferie-
hjælp. I 2022 ski ede organisa onen navn l Menighedsplejen i Danmark, men dia-
koni er fortsat det, som organisa onen arbejder for med forskellige a ryk. Menig-
hedsplejen i Danmark er i dag et ’center for sognediakoni’, hvor der afprøves nye pro-
jekter indsamles viden om arbejdet og ydes stø e og bistand l den lokale diakoni.  
  
Som paraplyorganisa on har Menighedsplejen i Danmark fokus på at understø e den 
diakonale indsats, der udføres af de frivillige i de lokale menighedsplejer. Vores for-
mål er at inspirere og stø e udviklingen af netværksarbejde og omsorg for særligt ud-
sa e mennesker i alle aldre. Konkret sker det ved, at vi løbende udfører projekter i 
samarbejde med de lokale sogne. Vi lbyder inspira onskurser og workshops samt 
konsulentstø e l sogne i forbindelse med etableringen af diakonale ak viteter, fx: 
 
· Opre e besøgs – og aflastningstjenester  
· Etablere sognets ”dagligstue”, væresteder, sognecafeer  
· A olde ferieophold for udsa e børnefamilier  
· Etablere sorg – og pårørendegrupper  
· Skabe tværkulturelle møder  
· Genbrugsbu kker, der understø er det lokale og det landsdækkende arbejde  
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