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Fakta om fælles om
 Det er Aarhus Stifts Diakoniudvalg, der sammen med Biskop
Henrik Wigh-Poulsen har taget initiativ til netværkskonferencen, der fandt sted på Aarhus Rådhus den 23. januar 2018.
 Der deltog mere end 175 ledende medarbejdere, politikere
og frivillige fra folkekirker, kommuner og kirkelige organisationer.
 Programmet var en vekselvirkning mellem oplæg, samtale
runder og open space præsentationer af cases krydret med
den obligatoriske fællessang og kaffe.
 Chefkonsulenterne Allan Vestergaard og Thomas Johansen
fra konsulenthuset MacMann Berg modererede dagen i
samarbejde med konsulenter fra de kirkelige sociale organisationer.
 10 østjyske kommuner fra Aarhus Stift var repræsenteret:
Favrskov, Hobro-Mariager, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus.
 Fra kommunalt hold er det bl.a. 6 borgmestre og 2 rådmænd, en stribe kommunalpolitikere, fem kommunaldirektører og en række chefer og medarbejdere fra blandt andet
social-, beskæftigelses-, ældre- sundhed og omsorgsområdet.
 Fra folkekirkeligt hold deltog, udover biskoppen, 14 provster, en række præster og menighedsrådsmedlemmer samt
medarbejdere fra folkekirkens uddannelses- og videnscenter.
 De kirkelige sociale organisationer var repræsenteret ved
generalsekretærer og andre nøglemedarbejdere.
 Konferencen er den første af sin art i Danmark, der så målrettet har fokus på at skabe nye lokale relationer mellem kirker og kommuner med henblik på at øge samarbejdet om
det fælles sociale ansvar. Den er første trin af en længere
proces (se oversigt over processen på side 27).

Forsidefoto: Kommune, folkekirke og organisationer i digalog på netværkskonferencen: Socialchef Hanne Nielsen fra Norddjurs
Kommune (med tuschen) i samtale med
provst Lars Seeberg fra Norddjurs provsti
og Kenneth Flammild, leder af KFUM's
Sociale Arbejdes Cafe Grenaa.
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Lyttetid og taletuscher
for alt det vi er fælles om
Kirke og kommune gjorde fælles
front på netværkskonference "Fælles om det sociale ansvar" på Aarhus
Rådhus den 23. januar 2018. På de
følgende sider er en fyldig reportage
fra den seks timer lange konference.
Tekst: Irene Nørgaard
Foto: Lars Salomonsen
Allerede 13.15 begyndte de første deltagere at dryppe ind, og i løbet af kort tid
steg den summende lyd af mennesker,
der mødes, til vejrs i den smukke rådhussal i Aarhus.

Og netop summen af den summende
snak var det højere mål for netværkskonferencen ”fælles om det sociale ansvar”
d. 23. januar i Aarhus. Snakken var
orkesteret og styret til et højere formål.
At få de mere end 175 deltagere fra kirke
og kommune til at tale sammen med de
aktører, der i øvrigt befinder sig i deres
eget hjemområde og som også var til
stede ved konferencen. Provstier og
kommuner sad således sammen bordvis, og borgmestre, udvalgsformænd,
direktører, menighedsrådsmedlemmer, provster og præster sad overfor
hinanden. Klar til at vende front mod
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Sekretariatschef
Maj Morgenstjerne
fra Aarhus Kommune er leder af
Aarhus som Europæisk Frivillighovedstad 2018. Hun
bandt konferencen
og Frivillighedshovedstads initativet
sammen på konferencen.

Korshærs- og
sognepræst Stine
Tougaard for Randersbordets ende.

de problemstillinger, der knytter sig til
udsatte mennesker i deres fælles lokale
samfund.
Klokken 14 bød biskop i Aarhus Stift,
Henrik Wigh-Poulsen og borgmester
i Aarhus, Jacob Bundsgaard hver især
velkommen.
Begge understregede, at kirke og kommune nok er kommet ad hver sin vej
til mødet, men at der ikke er noget til
hinder for nu at slå følgeskab. Men at det
ikke sker i dag. Konferencen skulle gerne

Uffe Jensen,
borgmester, Odder:
Jeg synes, man skal rose
kirken for initiativet. Der
er grobund for, at vi lokalt
kan få nogle gode snakker
og udveksle vores erfa4

plante de første frø til at få følgeskabet til
at blomstre.
Mange af deltagerne gav udtryk for
begejstring for arrangementet og at de
var dukket op med et håb netop om et
bedre samarbejde mellem de to parter.
Minister begrejstret
Det gjaldt også kirkeminister, Mette Bock
(LA):
”Det er dejligt, at folkekirken er klar til
at tage bolden op. For kirken ser mennesker, og kommunen ser borgere, og

ring. Jeg har især ladet
mig inspirere fra de cases
på godt samarbejde mellem kirke og kommune,
som vi kunnet møde i dag.
Der er flere end man tror,
som lever alene og ikke
har kontakt med nogen.
Det svære er at finde dem
og inkludere dem. Der
skal særlige indsatser til,
hvor kirke og kommune

kan hjælpe hinanden. Og
så fæstner jeg mig ved,
hvor mange der ifølge
undersøgelser gerne vil
lave frivilligt arbejde, hvis
de bliver spurgt. Det er et
overset potentiale, men
også en måde at inkludere dem, der ikke i forvejen
hører til et fællesskab.

hvor kirken giver rum for det uformelle
møde, udgør kommunen i højere grad
den lovbundne og systematiske tilgang,
hvor hjælpen ofte ikke aktiveres, før det
er gået galt. Men der findes en tid, før
misbrugeren kommer ud over kanten og
den ensomme synker ned i depression,
og det er da bedre at gribe og favne de
mennesker, før det sker end efter. Jeg
håber, at konferencen kan være med til,
at kirken og kommunen i højere grad husker hinandens eksistens og gentænker
hinanden som samarbejdspartnere. For
selvom der er barrierer, burde de være
til at overvinde. Målet er jo det samme.”

Wigh-Poulsen i spidsen. Fra flere sider
blev initiativet rost, og ord som ”afgørende møde” og ”historisk vingesus” hæftet
på dagen.
Blandt andet Peter Lodberg, professor i
teologi ved Aarhus Universitet:
”Konferencen er begyndelsen på noget
afgørende nyt – nemlig anerkendelsen
af, at det sociale ansvar er fælles. Før de
Den der holder
tuschen må tale.
Resten må lytte.
Taletuschen var et
vigtigt redskab i
samtalen omkring
de mange borde.

Konference med historisk vingesus
Initiativet til konferencen er Diakoniudvalget i Aarhus Stift med biskop Henrik

Jacob Køhn Andersen,
provst i Skanderborg
Provsti:
Som det er i dag, har vi
hver vores verden, og vi
ringer ikke til hinanden.
Jeg har ikke sat næsen op

efter noget konkret i dag,
men med konferencen
nærmer vi os, at det igen
er naturligt, at kirke og
kommune taler sammen.
De fleste kommuner vil i
dag godt indrømme, at de
har svært ved at løse alle
opgaver, selvom langt de
fleste politikere uanset
kirkeligt tilhørsforhold er
flasket op med, at det kun

er kommunen, der skal
sørge for, at folk har det
godt. Jeg tror, der er en
begrænsning i, hvor langt
man kan komme med offentlig administration, og
opgaverne er alt i alt også
større, end det offentlige
kan klare selv økonomisk.
Civilsamfundet skal være
med til at bære.
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løs med lyttetid, plancher og taletuscher.
Smalltalk blev til bigtalk. Hvorfor værn
mod ensomhed er vigtigt, hvorfor vi
mennesker har brug for at skabe fællesskaber og indgå anstændigt i det, og om
gadekøkkener eller væresteder kan være
vejen til at holde psykisk sygdom fra livet,
eller der findes andre muligheder.

En vigtig del af
programmet var
seks cases, som
blev præsenteret til
inspiration. De var
eksempler på samarbejder mellem
kommuner, folkekirker og organisationer. Her er det folk
fra Silkeborg der
præsenterer ideen
om netværksmøder.

store socialreformer i 1930´erne arbejdede kirken og det offentlige naturligt sammen på fattiggårde, klostre og
hospitaler. Så samarbejdet er ikke nyt.
Det er ikke os, der opfinder i dag. Men
konferencen kan hjælpe os til at genfinde tabt land. Og i den sammenhæng tror
jeg, at en af de vigtigste forudsætninger
for, at det lykkes, er, at kirken og det offentlige ikke hænger fast i de fordomme,
de har lært om hinanden i 60´erne og
70´erne.”
Kort inde i programmet fik hver deltager
først et minuts tankero, inden man ved
bordene kunne præsentere for hinanden de håb og ønsker, hver især havde
for dagen. Efter anden samtalerunde
skulle bordene så fronte hver deres
lokale udfordringer. Og så gik det ellers

Claus Jørgensen,
FDF-Kredsleder, Odder:
Samarbejdet giver mening,
men det fordrer tillid. Vi er
lidt berøringsangste. Vi vil
gerne tre-enigheden mellem kirke, organisationer
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Ensomhed på dagsordenen
Et af emnerne, der gik igen rundt om
bordene, var problematikken med de
mennesker, der lever alene. De indgår
ikke i nogen fællesskaber, har heller ikke
noget umiddelbart ønske om det, og de
går under radaren på alle måder. Ved
flere borde blev der givet udtryk for, at
der var tale om et stort antal mennesker,
der befandt sig udenfor alle sammenhænge. Hvordan skaber man forbindelse
til dem og lukker dem ind i fællesskabet,
lød spørgsmålene. Skal man overhovedet forsøge? Eller er det bare en menneskeret at gå i hundene, og hvis det er,
hvem byder så ”os” – deltagerne - ud fra
et middelklassenormativ at definere det
”bedre liv i fællesskabet”? Og hvad hvis
den isolerede har børn? Har de ret til at
gå i hundene med far eller mor, så længe
der er mad i madkassen, og sko uden
huller om vinteren? Skal de også gå
gennem et skoleliv uden venner, ligesom
deres forældre gjorde? Mange spørgs-

og kommune, for sammen
er der større chance for,
at vi kan understøtte folk,
der har brug for det. I
organisationerne har vi
tavshedspligt, ligesom kirkerne, og derfor har vi en
anden adgang til udsatte
end kommunen nok har.
Den tillid skal bevares.

mål blev ikke umiddelbart besvaret, men
viste, at der var grund til at sætte sig
sammen igen efter konferencen.
Få et fælles strategisk fokus
Klokken 16 lokkede buffeten med
”udvidet kaffe” i form af pølsemadder og
muffins til de arbejdende og nu sultne
hoveder.
Undervejs blev deltagerne klogere på
både historiske og ledelsesmæssige
perspektiver, men de fik også serveret

Frank Damgaard,
næstformand, socialudvalget, Skanderborg:
Da vi fik invitationen i
Skanderborg Kommune,
var jeg cirka 30 nanosekunder om at sige, at jeg

konkrete løsninger og muligheder af seks
indbudte oplægsholdere. Blandt andre
Katja Teilmann, sekretariatsleder i den
A.P. Møllerske Støttefond. Fonden har i
opdrag at formidle 750 millioner kroner
over en årrække til socialt arbejde i Danmark, og kun omkring halvdelen er brugt
for nuværende.
Katja Teilmann gjorde i sit oplæg deltagerne klogere på, hvad fonden lægger
vægt på i ansøgningerne. Blandt andet
understregede hun, at plagen ”projek-

ville have en plads. Jeg er
vokset op i det kirkelige
miljø, og kirken havde
en naturlig rolle i det lille
samfund, men de fleste
steder har den været
væk i årtier. Jeg ser et
stort potentiale, for kirke
og kommune har et helt
indlysende fællesskab. Vi
kan vidt forskellige ting, og
sammen kan vi mere end

hver for sig. Jeg fornemmer også nu en proces
blandt især yngre præster.
Hvor kirken i mine øjne
har stået stille i mange år,
flytter præsterne på sig og
tænker inkluderende i nye
typer af arrangementer.
Det flytter også kirken.
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Horsens kommune
og Horsens provsti i
gang med samtalen
på konferencen.

Kenneth Flammild,
leder af Café Grenå,
og Marie-Louise
Eskerod Ifversen,
sekretariatschef fra
Norddjurs kommune, fortalte på
en workshop om
Grenås nye værested.

titis” var noget,
den forsøgte at
holde fra døren.
Først og fremmest
ved at prioritere
projekter, hvor en
driftsfinansiering
allerede var lagt, i
lille eller stor skala,
og hvor støttekronerne kom oveni
for en periode.
Den slags projekter vil de støtte i stedet
for, som det ofte sker med projekter,
at de lukker, når støttemidlerne ophører, hvorefter alt vender tilbage til det
samme. Hun anbefalede, at parterne
samlede ressourcer og strategisk fokus
sammen i stedet for at køre parallelt som
i dag.
Klokken 17 var der igen mulighed for
at blive klogere. Seks cases fra Aarhus
Stift stillede op langs panelerne i salen.
Seks cases hvor det rent faktisk allerede foregår et samarbejde mellem kirke,

Heidi Torp, sognepræst,
Skanderborg
Jeg synes, det her er
fantastisk, jeg har ventet
på det flere år. Der er folk,
der går i hundene i dag,
fordi vi ikke samarbejder
om at hjælpe dem. Jeg har
før tænkt, om jeg kunne
inddrage kommunale folk
i en problemstilling, men
så er det strandet, fordi
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jeg ikke vidste, hvor eller
til hvem, jeg skulle ringe.
Nu ved jeg, hvor døren er.
Der er selvfølgelig bekymringer på begge sider, for
eksempel hos nogle af
kommunens ansatte over
at inddrage en præst i
omsorgsarbejdet. Der er
også folk i kirken, der måske spørger sig selv, om
kirken nu skal til at lave
kommunens arbejde og
også en bekymring for, at
den kirkelige tilgang, hvor
man kan komme frit, ikke
bliver registreret og kan
stole på tavshedspligten,

NGO og kommune. Og de enkelte borde
kunne herefter sende mandskab ud for
at lede efter inspiration ved hver stand,
der eksempelvis omfattede en hjemmeplejepræst i Odder, fællesskab om nye
samarbejder i Silkeborg og et vinterherberg i Aarhus.
Cafe Grenå skaber trygt fællesskab
Ved en af standene stod bagmændene
bag Cafe Grenaa, et fælles fristed for
udsatte, et samarbejde der er sat i stand
mellem KFUMs sociale arbejde, Norddjurs Provsti og Norddjurs Kommune.
Her kan alle komme ind til samvær i løbet
af dagen eller til et billigt måltid mad om
aftenen. Nogle gange er der fyldt, andre
gange ikke. Men på et år, er det blevet et
fast tilbud for mange af dem, som ellers
ville sidde alene hjemme, og i dag kommer mellem 75 og 100 mennesker forbi
cafeen på en måned.
” Vi gør noget rigtig ved, at man ikke
bliver registreret. Vi tilbyder på den måde
et trygt fællesskab for udsatte menne-

bliver kompromitteret ved
et tættere samarbejde.
Men det tror jeg ikke. Der
er og skal være forskel på
kommunens opgave og
det frivillige civilsamfunds
arbejde. For hvis vi siger,
at en opgave som PPR for
eksempel udfører i dag,
den overtager vi med systematiske registreringer,
så går der ikke længe, før
vi har de samme problemer, som kommunen har i
dag. Så jeg er vildt begejstret for, at vi nu går i gang
med at samarbejde med
hver vores tilgang.

Medarbejdere fra
kirkelige organisationer virkede som
moderatorer under
konferencen. Her er
det Berit Weigand
Berg fra Kirkefondet (på gulvet), der
leder en gruppe fra
Aarhus.

Tuscher og store
ark papirer var
vigtige værktøjer til
at fange idéer og
aftaler rundt ved
bordene i salen.

sker. Og fordi vi har det gode samarbejde med kommunens folk, kan vi pege
folk i retning af hjælp, men på et helt
uformelt plan. Det virker. Der kommer i
øvrigt også gæster, som ikke er specielt
udsatte, og det er med til at give en god
dynamik”, sagde Kenneth Flammild, der
er daglig leder af cafeen.
Håndslag om nye møder
Vidensopsamlingen rundt ved de seks
cases gav masser af inspiration til det
videre arbejde ved bordene, og efterhånden fik de hver især indkredset, hvilke
problematikker der var mulige at arbejde videre med som det første og også
identificeret mulige løsninger. Men først
og fremmest, ved fjerde og sidste samtalerunde ved bordene, at slå en streg i
sandet: Så hvad gør vi?

Henrik Wigh-Poulsen åbnede konferencen med et håb om, at dagen ville
summe af snak, men at hans også håbede, deltagere ville tage snakken videre,
at de ville gøre noget ved det også. En
gennemgang af bordenes foreløbige
planer vidnede om, at der både var givet
håndslag om at mødes igen, og flere steder var planerne allerede konkretiserede
om at igangsætte de første undersøgelser om mulige samarbejder på tværs.
Nogle ville iværksætte en frivilligbørs på
en app, andre ville starte en rullende café
for udsatte i oplandet, andre igen ville
skabe et sted for ensomme unge med en
underliggende plan om at involvere dem
i frivilligarbejdet i kommunen og på den
måde skabe fællesskaber.
Klokken 20 blev taletuscher i første omgang liggende på bordene, da netværkskonferencen sluttede med gå-hjemsandwich og trang til frisk luft efter en
lang dag. Men lyttetiden havde forplantet
sig og gik med hver enkelt hjem som
nye tanker om, hvor og hvordan det nye
fællesskab løfter bedst i fremtiden.
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SIDE 10-22 DOKUMENTATION*

Biskoppens velkomst...
Henrik Wigh-Poulsen,
biskop, Aarhus Stift:
Vi er kommet fra to forskellige sider, ad
to forskellige veje til dette møde. Den
kirkelige og den kommunale. Begge har
vi sat vores præg på den nordiske velfærdsmodel, og begge ønsker vi at gøre
godt for vores næste.

"Jeg har hørt
flere sige, at
der er historisk vingesus over et
møde som
dette i en
skala som
denne. Og
det er fint.
Men det rykker ikke, hvis
det bliver
ved snakken"
Henrik WighPoulsen, biskop

Derfor bør folkekirken også fortsat have
et socialt engagement. På den måde vi
nu bedst kan. Som en folkekirke groet
fra neden, en landsdækkende civilsamfundsaktør med de kirkelige organisationer som spydspidserne. Det ligger i hele
vores kirkes DNA også at være der for
den svage og den udsatte, den sørgende
og den syge. Luther sagde, at Gud har
gjort godt imod os i sin søn. Nu skal vi
gøre godt imod vores næste. Lige netop
det, vil mange sige, har været med til at
sætte et stærkt præg på vores nordiske
velfærdsmodel.

sådan cirka, så handler moderne politisk lederskab i højere grad om at dyrke
relationer, skabe alliancer og samarbejde
lokalt og på tværs. For løsningerne vokser ofte nedefra. Kan være at landspolitiken og velfærdsstaten har mistet orienteringen og står i våde. Så meget desto
vigtigere, at vi gør noget dér, hvor vi er.
Vi kommer altså ad forskellige veje og
har forskellige traditioner, og forskelligheder er godt, men i dag indleder
vi en samtale, vi går nye veje og finder
nye løsninger sammen, også lokalt. Så
jeg glæder mig til at se, hvad dagen vil
bringe. Hvilke spor, der bliver lagt for
den videre samtale. Jeg har hørt flere
sige, at der er historisk vingesus over et
møde som dette i en skala som denne.
Og det er fint. Men det rykker ikke, hvis
det bliver ved snakken. Så lad os komme
i gang. God arbejds- og samtalelyst.

Og I, i kommunerne, i jeres luthersk
arvede arbejde for velfærd og omsorg
for den svage og udsatte, I bevæger jer,
i stigende grad, ud af kommunekontorer
og rådhuse for at inddrage jeres borgere
og sammen med dem virke for velfærden og det gode lokalsamfund. Som du
jo selv har skrevet og sagt, borgmester,

*Hva’ var det nu, de sagde?
DOKUMENTATION: På siderne 10-22 finder du pointer og konklusioner fra konferencens oplægsholdere og talere. Det er ikke deres manuskript, men en journalistisk
sammenskrivning foretaget af journalist Irene Nørgaard. Referatet er efterfølgende
godkendt af oplægsholderne. På www.fællesom.dk kan oplæggene ses som video.
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... og borgmesterens
Jacob Bundsgaard,
borgmester, Aarhus:
Vi er netop her i Aarhus trådt ind i frivillighovedstadsåret. Det giver energi og
drive at virke i et fællesskab. Det er en
motivation i sig selv for mange mennesker, en del af frivillighedens DNA, og
det fællesskab er værd at nære og sætte
en ramme om. Et velfærdssamfund
hvor kommunen løste alle problemer
ville være fattigt, hvis det overhovedet
kunne lade sig gøre. Hvis man trak alle
frivillige ud af ligningen, ville det være
gudsjammerligt og trist, og der ville for
eksempel ikke være nogen fritidsaktiviteter for børn efter skole. Derfor skal vi
som kommune i nogen sammenhænge
træde et skridt tilbage og lade civilsamfundet komme til. Vi skal skabe løsninger
i fællesskab, og det kan vi godt øve os i
stadigvæk.
Jeg har sammen med Mandag Morgen
været med til at udgive bogen ‘Kommu-

ne Forfra’, hvori vi blandt andet vender
grænserne for frivillighed og rammerne
for den. For hvornår vi som kommune
skal træde tilbage og i stedet skabe de
betingelser, der kan drive motivationen
og få folk til at hjælpe andre. Vi skal
skabe de balancepunkter mellem krav
og mulighederne for at folk kan gøre en
forskel i deres by. Jeg tror for eksempel,
at det offentliges trang til at effektivisere
er demotiverende. Derfor skal kernen i
det frivillige arbejde fastholdes, nemlig
engagementet. Der skal være en relation
mellem mennesker, det er det, der giver
kvalitet i velfærden. Og det skal vi blive
dygtigere til. Frivillige løser allerede i dag
et hav af opgaver. Vi skal skabe rammerne for, at vi hver især kan udleve vores
bidrag til fællesskabet. Tak fordi I har
taget initiativet. Der ligger så meget liv og
guld og venter mellem de to parter. Det
her kan blive en vigtig trædesten til ny
energi og nye tiltag.
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"Derfor
skal vi som
kommune i
nogen sammenhænge
træde et
skridt tilbage og
lade civilsamfundet
komme til.
Vi skal skabe
løsninger i
fællesskab"
Jacob
Bundsgaard,
borgmester

Indlæg fra ministeren...

Mette Bock, Kirke- og Kulturminister
Vi har i Danmark et stærkt og engageret
civilsamfund, vi skal hylde. Man behøver
ikke diskutere længe, om kirken spiller
en rolle i den sammenhæng. Det gør
den, også selvom vi lever i et på mange
måder sekulariseret samfund. Mødet
mellem de kirkelige organisationer og
det offentlige kan bidrage til at gøre os
klogere.
For 200 år siden var det udelukkende
kirken, der trak læsset, indtil 1900 tallet
og de sociale reformer ændrede samfundet. I mellemkrigstiden var der stadig
langt tid til socialforvaltningerne, som vi
kender dem i dag, og her spillede kirken
også en aktiv rolle. Mens velfærdssamfundet var ungt, var kirken en filantropisk
ressource, og der var ikke langt mellem
omsorg og forsorg. Til gengæld blev
mange tabt undervejs, da det meste
var baseret på frivillighed. Styrken i den
kirkelige filantropi og omsorg er baseret på, at kirken betragter mennesker
som værdifulde i sig selv, uanset hvad
andre mennesker måtte mene. Og man
kan sætte ind før det så at sige går galt.
Modsat det offentlige, hvor hjælpen først
aktiveres, når tingene er kørt af sporet.
Mens man i sognene hele tiden arbejder
med mennesker, når en kommune måske først ud til misbrugeren, når han er
kommet ud over kanten eller den psykisk
syge, når hun er sunket ned i dyndet.
Men der findes en tid, inden det sker,
og det er godt, hvis man i et samarbejde
kan gribe og favne mennesker, inden
læsset vælter. Her er et tidsrum, hvor
kirke og kommune kan bruge hinanden.
I de gamle sognekommuner, var rammerne så små, at man kendte hinanden.
Kommunen havde simpelthen ansigt
på hver enkelt, der havde behov. I dag
er det enkelte menneske blevet mere
ansigtsløst inde store kommuner. Det er
i stedet blevet til en borger. Det er rigtig
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godt på mange måder, men
noget er også gået tabt. K.K.
Steincke, der blandt andet
stod bag socialreformen i
1933, sagde om frivilligt socialt arbejde, at dets hovedopgave var at hjælpe den, der
ikke var trængende i lovmæssig forstand, men alligevel var
i risiko for at falde imellem to
stole. Det, tror jeg, er meget
præcist.
Vi har i regeringen formuleret
en civilsamfundsstrategi, hvor

kirken glemmer at tappe ind
på kommunens projekter. Det
burde være til at overvinde.
Det er små barrierer i mine
øjne, da der ikke er tale om
antipati fra nogen af siderne,
blot en forskellig tilgang til det
samme arbejde.
Det er derfor dejligt at mær-

“Styrken i den kirkelige filantropi og omsorg
er baseret på, at kirken betragter mennesker
som værdifulde i sig selv, uanset hvad andre
mennesker måtte mene. Og man kan sætte
ind før det så at sige går galt. Modsat det
offentlige, hvor hjælpen først aktiveres, når
tingene er kørt af sporet. ”
Mette Bock, Kirke- og kulturminister

målet blandt andet er at nedbryde den silotænkning, som
præger vores samfund. For
frivillige fællesskaber kan noget, som vi har brug for, fordi
de er båret af engagement.
Hele folketinget har stor respekt for det. Kirken kan løfte
ting, som kommunen ikke har
ressourcer til at tage fat på.
Kirken kan noget andet end
kommunen, som ser borgeren ud fra et systematisk og
lovbundet udgangspunkt.
I rapporten “Jeg tror simpelthen, at barriererne ligger
mellem ørerne*” udarbejdet
af ’Center for frivilligt socialt
arbejde’ dokumenter man,
at samarbejdet kan være
vanskeligt at tage fat på. Kommunen glemmer kirken, og

ke, at folkekirken er klar til at
ta bolden op, og de frivilliges
indsats er afgørende for, om
det bliver en succes.
Det eneste jeg vil advare
imod i den forbindelse, er at
vi forfalder til at ville ordne
alting på samme formel.
Frivillige kræver råderum til
at gøre tingene på hver deres
måde. De kan være skøre og
særlige, og de bryder sig ikke
om at blive puttet i kasser. Og
det offentlige skal overtage
opgaver, der kræver særlig
ekspertise eller professionalisme. Det skal alle parter
være klar til.

*Find rapporten på www.fællesom.dk
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... og fra
professoren i teologi
Peter Lodberg, professor i teologi,
Aarhus Universitet:
Ligesom ministeren, mener jeg, at vi er
samlede i dag om noget afgørende - det
fælles ansvar.
Hvis vi sammenligner Danmark med andre dele af verden, så løfter vi i bund og
grund det sociale ansvar i fællesskab. Vi
tager udgangspunkt i, at vores samfund
skal kendes på, hvordan vi behandler de
svageste. Det giver tryghed og stabilitet.
Og overskud til at fokusere på fremtiden.
Hvis I ikke har noget at lave i aften, når
I kommer hjem, vil jeg anbefale jer at
læse ‘Kirkeordinansen’ fra reformationen i 1537 - og den er både teologisk og
kommunal. Her står der blandt andet,
at det, der før tilhørte klostrene, nu skal
tilhøre alle. Møller, marker og enge skal
tilhøre alle, også de fattige. Og hvis dette
ikke rækker, så betaler kongen resten.
“For hvad I har gjort mod én af disse,
mine mindste - det har I gjort mod mig”.
Det er på en gang både socialpolitik og
kirkeaktivitet. I afsnittet om hospitalerne står der, at hospitaler skal have en
forstander, der med en ladvogn skal køre
rundt i landet og samle penge ind til hos
pitalet, alt i mens præsten skal formane
til kærlighedsgerninger - altså at betale
til forstanderen. Præsten og byrådet skal
finde frem til syge og fattige i fællesskab,
de begge har ansvar for at finde plads og
hjælp, præsten er født formand for fattigvæsenet, og sådan bliver eksemplerne
ved. Min pointe er, at allerede her ser
vi konturerne af en særlig dansk model.
Et sekulariseret omsorgssystem, hvor
16

det offentlige er omdrejningspunktet, og
kirken og borgerne er vigtige støttepiller.
Derfor er det spændende at se i de her
år, at samvirket mellem kirke og byråd
fortsætter i en ny orden efter kommunalreformen. For logikken har altid været
der, for eksempel her i Aarhus. I 1872
overtaler overlærer Krejbjerg byrådet i
Aarhus til at hidkalde tre kirkelige diakonisser, som skal virke ved Aarhus
kommunehospital, og i 1874 kommer
en diakonisse til fattiggårdens sygeafdeling, hvor Aros ligger i dag. Den kirkelige
Stefansforening med sømandshjem og
børneasylet har spillet en stor rolle i det
område, hvor vi befinder os lige nu. Vi
står så at sige midt i diakonien og det
sociale samarbejdes begyndelse. Det er
ikke os, der opfinder samarbejdet i dag.
Vi er ved at genfinde den.

fundet og det offentlige? Jeg tror, kommunerne skal passe på med at stille for
mange krav om dokumentation og holde
rigide tilsyn. Der skal være plads til nye
tiltag og forskellighed. Det er en styrke,
ikke et problem. Sognene løfter allerede
en stor social opgave. I dag håber jeg,
at vi får lejlighed til at drøfte, hvordan vi
hjælper hinanden med at løfte mere.
Vi i kirken og teologien skal lære i højere grad at tage det sociale ansvar på
os igen. Vi har tidligere lært, at vi skulle
trække os tilbage, det sociale ansvar var
kommunens. Nu kaldes der så igen. Det
bliver en læringsproces for alle parter. Vi
skal omstille os til for eksempel ikke kun
at bruge menighedslokaler til møder og
foredrag, men også som for eksempel
væresteder. Jeg tror også, det er vigtigt at
overveje kirkens menneskesyn, at tænke
det ind i arbejdet. For før vi er arbejdere,

misbrugere, politiske dyr eller ateister, så
er vi mennesker. Og når vi har brug for
hinanden, skal vi ikke være bange for, om
hjælpen kommer. Det skal være nøden,
der sætter dagsordenen. Ikke om du er
fast i troen. En af mine læremestre, teologen og filosoffen K. E. Løgstrup sagde,
da jeg gik på universitetet: I tilhører den
første generation, der ikke behøver at
være bange for at gå sulten i seng om
aftenen. Det er en enorm berigelse.
Med denne konference tror jeg, at vi kan
genvinde det tabte land sammen. Vi skal
ikke spørge, om vi ikke kan gøre det lidt
bedre, men om vi ikke kan gøre det lige
så godt som tidligere?
Det vigtigste at huske på fremadrettet
er, at vi ikke hænger fast i de fordomme,
vi har lært om hinanden i 60’erne og
70’erne.

Før K.K. Steincke var det sociale ansvar
baseret på almisser, nu blev det en ret.
Enhver har ret til at leve et værdigt liv,
uanset sygdom og økonomisk formåen.
Kirken var med dengang, og er med i dag
også via organisationerne, eksempelvis
KFUKs sociale arbejde og KFUMs sociale
arbejde, kirkens Korshær og Jysk Børneforsorg. Mere end 10.000 mennesker
arbejder i disse organisationer, mange
er lønnede via offentlige midler, men der
er også mange frivillige timer, kræfter og
indsamlede midler i omløb. For eksempel
indsamlede Kirkens Korshær alene sidste
år 75 millioner kroner.
Man kan spørge sig selv, om vi har det
mest fleksible system mellem civilsam17

"Vi i kirken
og teologien
skal lære i
højere grad
at tage det
sociale an
svar på os
igen. Vi har
tidligere lært,
at vi skulle
trække os
tilbage, det
sociale an
svar var kommunens. Nu
kaldes der så
igen".
Peter Lodberg,
professor

tillader mennesker at møde hinanden
– uanset hvilken livssituation, de nu står
i. Her er kommuner, kirke og ngo’er jo
faktisk a match made in heaven.

Erfaringer og analyser fra
fonds-eksperten, ...
Katja Teilmann, sekretariatsleder,
A.P. Møllerske Støttefond:
Jeg siger tak for indbydelsen til dette
sociale initiativ. Når man ser på tværs
af sektorerne, så kan I hver især noget
særligt, og der er muligheder for at indgå
et komplementært samarbejde.
Vores bestyrelse har i 2016 doneret 750
millioner kroner til fokuserede initiativer
på det sociale område. Særligt har vi
givet støtte til indsatsen for at knække
den negative sociale arv. Vi er søsterfond
til den store fond, A.P. Møllers fond,
som blandt andet er kendt for operaen i
København og støtte til ’Den Gamle By’ i
Aarhus. Støttefonden er selvstændig, og
vi har indtil videre støttet over 50 projekter med i alt 400 millioner kroner, men
der er stadig 350 millioner tilbage og god
plads til sociale indsatser.
Vi vil også gerne udover silo-tankegangen i samfundet og tænke på tværs. Netop silo-tankegangen får kommunerne
hug for, men det er uretfærdigt, for de vil
faktisk gerne favne bredere, og vi oplever
virkelig, at mange kommuner arbejder
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seriøst og dygtigt med at få lavet nogle
bedre strukturer. Vi har støttet store indsatser i en hel bande af kommuner i hele
landet. Der er en stor vilje til at investere
og til at tænke på tværs – det er meget
opløftende. Jeg håber, at civilsamfundet
også åbnede sig mere, for eksempel når
sociale organisationer melder pas på
beskæftigelse og siger, at det kan de ikke
– for de tager sig af børn. Men børnenes
tarv afhænger jo også af, om deres forældre er i job eller ej. Så der er muligheder for nye tankemåder for alle.
Et eksempel er Jammerbugt Kommune,
der har fået 11 millioner kroner til et
projekt, hvor den udsatte selv kan vælge,
hvem der skal være tovholder for deres
hjælp. Det kan være en kommunalt
tilknyttet, fra et kirkeligt værested eller
noget tredje. Det handler først og fremmest om at bygge på den udsattes tillid
til et andet menneske. Tilhørsstedet er
mindre vigtigt end hjertevarme.
Det handler om at give plads til professionel faglighed, men også om hjertevarme og om et bestemt værdisæt, som

I har også muligheden for sammen at
lave en effektiv kur mod projektitis, som
kort fortalt handler om, at når fondspengene holder op, stopper også aktiviteterne og projektet, fordi der har været
forventning om permanent finansiering,
som så ikke bliver indfriet.
Vi hader det i fondsverdenen! Vi går
meget ind for håb – men ikke den slags
håb, der står i sidste linje af denne slags
ansøgninger: Når vi er færdige, vil alle se,
at det er godt, og så er det vores håb, at
der vil komme permanent finansiering.
Sådan virker det ikke!!! Hvis I vidste, hvor
mange fondsbetalte dybe tallerkener,
der ligger smidt omkring i landskabet
derude.
Så her er i al ydmyghed opskriften på,
hvad I set med vores øjne hellere skal
gøre: I skal fra begyndelsen være enige
om på tværs, at I vil afprøve en ide seriøst og investere i den på længere sigt. I
skal ville dreje jeres eksisterende ressourcer i en ny retning sammen – ud fra
et samlet strategisk fokus, som er rodfæstet på alle de strategiske arenaer. Nu
I sidder her sammen, så tænker jeg, der
er grobund for det – det er fantastisk!
Fondpengene er dét, der ligger ovenpå
jeres basisbetaling, hvor I har drejet jeres
midler i en ny retning, og som kan bruges til at dække den ekstra investering,
nye forsøg og samarbejder kræver – i en
afgrænset periode. De kan også bruges
til at sikre en høj kvalitet i elementer,
der ellers tit bliver presset lidt, fx at der
kommer en solid følgeforskning eller
effektmåling.
Hvis I virkelig sætter jer for, at I vil
arbejde samme og dreje jeres basisressourcer mod at give nogle bestemte
løsninger luft under vingerne – så kan
det nå himlen, hvis jeg tør sige det i dette
selskab.
Så hvad kræver det? Det har vi brug for,
at I fortæller os. Jeg kan godt gætte nogle
trin ad vejen. Jo, I skal kende de men-

nesker, det drejer sig om. Det tror jeg, I
gør. I skal have hjertet på rette sted og
fagligheden i orden. Det tror jeg også, at
I har.
Så måske kræver det, at I får testet nogle
konkrete samarbejdsmodeller? Måske
nogle nye metoder? Og måske kræver
det nogle risikovillige midler til at få løbe
noget i gang og teste grundigt, om det
virker, som I tror – så det kan forankres i
jeres drift på en forsvarlig måde.
Det leder direkte til min næste pointe: Fra alle sider mærker vi en enorm
interesse for støtte til følgeforskning og
evaluering, og det er vi himmelhenrykte
for. Som fond er vi ikke sat i verden for
kontrollere og måle ud fra bestemte
politiske mål og normer.
Vi nærer afsky over for evaluering som
tidsspildende kontrol. Men vi oplever et
stort behov for mere viden, hvor parterne tør lægge hovedet på blokken og
finde ud af, om pengene, men også de
frivillige og professionelles kræfter bliver
brugt bedst muligt til gavn for dem, der
trænger. Og hvor parterne er villige til at
have et lærende mindset – hvordan gør
vi det de her bedst muligt?
KFUM’s Sociale arbejde, KFUM Spejderne
og FDF har fx valgt at gå all in med deres
store projekt ”Hele Danmarks Familieklub”, som – hvis det kan give mening for
familier og frivillige – vil blive effektmålt
efter de højeste standarder. Lodtrækningsforsøg! Det er modigt – og det er
nødvendigt, når man har fået næsten 40
mio. kr. i støtte fra os foruden en massiv
egeninvestering.
Indimellem er vi løbet ind i vanskeligheder: Ødelægger det den relation, der skal
flytte noget, hvis frivillige skal udspørge
udsatte familier af hensyn til evalueringen? Hvem skal levere og håndtere data,
når man arbejder sammen på tværs af
det offentlige og civilsamfundet, og hvad
må man overhovedet? Hvorfor kan vi
ikke bare gøre, som vi plejer?
Det er ikke nemt, men jeg synes, at I skal
gøre det – ikke for vores skyld, ikke for
jeres – men fordi udsatte mennesker
fortjener den bedste hjælp.
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"Hvis I virkelig sætter
jer for, at I
vil arbejde
samme og
dreje jeres
basisressourcer mod
at give nogle
bestemte
løsninger
luft under
vingerne –
så kan det nå
himlen, hvis
jeg tør sige
det i dette
selskab"
Katja Teilmann,
sekretariatsleder

...eksperten i frivillighed...
jyderne er de mest aktive indenfor
frivilligheden, sjællænderne mindst. Hos
Nordjyderne bunder det måske i, at de
er vant til at klare tingene selv. For når
man spørger dem om hvorfor, svarer de:
“Det offentlige er aldrig rigtig slået an hos
os”.

"Komunerne
vil bare
gerne have
mere og
mere frivilligt arbejde i
de her år. De
ser civilsamfundet som
samarbejds
partnere"
Laura Auken,
centerleder

AF Laura Auken, leder,
Center for Frivilligt Social Arbejde
Jeg vil gerne indlede med at sige, at I har
meget at være stolte over i Aarhus Stift.
For når det gælder frivillighed, ligger I
højt i tabellerne, ofte over landsgennemsnittet. Særligt seniorer over 70 og de
helt unge, de 15-19-årige, er overrepræsenterede i vores frivillighedsstatistikker.
Jeg vil nu tage jer gennem et lille tour
de force på nogle af de nøgletal, der er
gode at kende omkring frivillighed. For
uden frivillighed ville vores samfund bryde sammen. Vi præsterer som samfund
900.000 timers frivillighed per dag, og
en frivillig i dag bruger i gennemsnit 15
timer i måneden på frivilligt arbejde.
Fire ud af ti danskere er frivillige lige nu
og her. 63 procent af den voksne befolkning har været frivillig aktiv inden for det
seneste år. Der er lige stor tilslutning fra
de begge køn, og hvor kvinder oftest er
frivillige omkring socialt arbejde, er mændene aktive på idrætsområdet.
Sådan ser det ud i Danmark, også i
Aarhus Stift med små afvigelser. Nord20

Vores undersøgelser viser, at der er tre
hovedgrunde til, at vi vil bruge vores
fritid på frivillige aktiviteter. I Center for
frivilligt socialt arbejder kalder vi dem for:
” de tre motivations Ser”. Vi vil have det
sjovt, sammen om en sag. Sjovt er forstået som meningsgivende og interessant.
De unge er dog også optaget af personlig udvikling og kun i begrænset omfang
af at få noget op deres CV. Nye frivillige
vil ofte gerne rekrutteres, fordi de kan
noget, der er brug for. Det kan være
bogholderi, svære samtaler, hjemmesider eller bakke baglæns med en trailer.
Ingen vil være frivillig, fordi det er synd
for en og f.eks. er ensom
Kommunerne vil bare gerne have mere
og mere frivilligt arbejde i de her år. De
ser civilsamfundet som samarbejdspartnere, og næsten alle kommuner samarbejder godt med de frivillige. I det ligger
også en erkendelse fra kommunal side
om, at de ikke kan det hele selv. Civilsamfundet skal kende de kommunale muligheder og henvise til kommunerne, når
det giver mening, ligesom kommunerne
skal kende til civilsamfundet og henvise,
når det giver mening.
SE LAURA AUKENS SLIDES
PÅ WWW.FÆLLESOM.DK

... og professoren
i offentlig ledelse.
Af Kurt Klaudi Klausen, professor i
offentlige organisation og ledelse,
Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
Først og fremmest tillykke til dem, der
har arrangeret denne konference. Vi kan
konstatere, at det allerede er en succes,
når vi ser på fremmødet og på de diskussioner, der indtil nu er blevet ført ved
bordene. Det er rigtig tænkt og første
skridt mod et samarbejde med en lokal
forankring.
Helt overordnet vil jeg sige, at det frivillige arbejde er en del af løsningen på
fremtidens problemer. Det gælder om at
få frivillige endnu mere engageret. I har
vind i sejlene og mulighed for at sparke
døren ind.
Det er drivkræfter båret af ildsjæle, der
har overbevist politikere om, at noget
skal forandres. Jeg er glad for at frivillige
bliver anerkendt som en del af løsnin-

gen. I den kyniske udgave har de været
anerkendt siden finanskrisen. I den
positive udlægning er det udtryk for
nytænkning og et ønske om samarbejde
på tværs.
I dag er vi i en ny fase. Vi har økonomisk
fremgang, og dog er der store sociale
udfordringer, et modernitetens paradoks. Det moderne projekt har sejret, i
og med der er politisk frihed, social og
retslig sikkerhed og ingen sulter, men vi
har i mellemtiden mistet vores moralske
kompas. De frivillige, ngo’erne og kirken
er fordi de er værdibårne og har svaret
på de moralske og eksistentielle spørgsmål en del af den løsning og svaret på
fremtiden. Men det kommer ikke af sig
selv. Der skal bevidste vedholdende formuleringer af strategien om samarbejdet
til, for at det lykkes.
For mange år siden lavede jeg en PhD-afhandling om frivillige organisationer, nu
21
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forsker jeg blandt andet i kommuner. Så
jeg har kendskab til begge områder.
Når man skal udstikke en ny strategi og
bringe en organisation eller som i dette
tilfælde, et samarbejde, sikkert ind i
fremtiden, kan man med fordel benytte
de tre F’ er for at få et billede af, hvordan
fremtiden ser ud, og hvad man skal tage
bestik af.
Det første F er at ’fremskrive tendenser’,
altså at tage pejling på og bygge strategier ud fra de data, man får ved at undersøge de stærke tendenser, som præger
nutiden og derfor med stor sikkerhed
også peger ind i fremtiden. Det gælder
både i forhold til, hvordan vi udnytter
tendenserne positivt og, hvis de ikke er
gunstige, hvor vi håndterer dem.
Det andet F er dels at ’forudsige tendenser’, som enten ikke er opstået endnu,
eller som endnu er små, dvs. svage
tendenser. Ved at kombinere den viden
med eksisterende forskning og analyse,
bliver man i stand til at kunne forudse
for eksempel behov, som opstår eller
adfærdsmønstre, som ændres.
Det tredje F er ’at forestille sig’. Hvis du
kan forestille dig noget, kan du skabe
det. Det er spillerum for fantasien, og
det er her fremtiden kan formes. Ved at
skabe visioner og scenarier om hvilke
typer ændringer fremtiden kan bringe,
kan vi også i nutiden skabe forventninger
og forudsætninger for at få det til at ske.
Tone Blair i England og Bill Clinton i USA
talte i sin tid om den 3. vej mellem socialisme og kapitalisme som et ideal. Det
ideal har vi for længst gjort til virkelighed
i Danmark. Vores 3. sektor, altså den
frivillige indsats i de frivillige organisationer, har banet vejen for at vi i dag er
et samfund med stor social kapital. Den
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danske og nordiske tredje sektormodel
er historisk forankret i folkelige bevægelser, bondebevægelsen, andels- og
arbejderbevægelsen, højskolebevægelsen og idrætsbevægelsen. Vi har et konsensusorienteret samarbejde og er ikke
vant til, at indblanding er nødvendig. Der
er udpræget tillid og autonomi blandt
de samarbejdende partnere, og der
er tradition for, at midler tildeles uden
nidkær kontrol og evaluering. Vi stoler på
hinanden.
Derfor ser man også i Danmark, at
det opleves som en hædersbevisning
at komme på finansloven. Hvor man i
andre lande kan blive kompromitteret
af at være offentlig finansieret, er der en
anden forudsætning i Danmark. Vi har
en grundlæggende tillid til hinanden som
nation betragtet. Både til dem, vi kender,
men også til dem, vi ikke kender, uanset
sektortilhørsforhold. Det er afgørende
og vigtige forudsætninger for samarbejdet om at skabe nutidens og fremtidens
løsninger på de sociale udfordringer.
Succesen for fælleskabet om det sociale ansvar afhænger af, at det foregår
på tværs af sektorerne, at de politiske
visioner og strategier er på plads, at netværket til samarbejde bliver opbygget, at
erfaringer bliver samlet op løbende og
udvekslet og at den strategiske kommunikation matcher visionerne. Det sidste
handler om at videreformidle den større
historie og lade meningsfulde historier
rejse i tid og rum. Et vellykket strategisk
narrativ har en kortfattet, skarp formulering og en meningsfuld fortælling om,
hvad det drejer sig om. En fortælling som
både skal kunne tale bagud og fremad
og være til at genfortælle uden tab af
mening.
SE KURT KLAUDI KLAUSENS SLIDES
PÅ WWW.FÆLLESOM.DK

Alle gode kræfter – folkekirken og
regeringens civilsamfundsstrategi
Hvem skal klare ærterne? Hvem har egentlig ansvaret? Når ensomheden er stor blandt unge og
blandt ældre? Når vi på ingen måder er i hus med integrationen? Når mennesker i den arbejdsdygti
ge alder, står uden for arbejdsmarkedet, og måske aldrig vil komme i nærheden?

"Vores 3.
sektor, altså
den frivillige
indsats i de
frivillige organisationer,
har banet
vejen for at
vi i dag er
et samfund
med stor social kapital"
Kurt Klaudi
Klausen, professor

Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Provst i Horsens Provsti
Esben Thusgård
Provst i Aarhus Nordre Provsti
Det er ikke så mange år siden, at pilen
ville pege på kommunen og staten. I dag
er alle enige om, at det er urealistisk at
tro, at vi kan ansætte os ud af de opgaver og udfordringer, vi står over for.
Regeringens civilsamfundsstrategi, som
Børne- og socialminister Mai Mercado
og innovationsminister Sophie Løhde
præsenterede oktober 2017, er udtryk
for, at regeringen er klar over, at det er
nødvendigt, at så mange som muligt,
tager medansvar for gode og rummelige
fællesskaber. At skabe gode livsvilkår for
alle. Det kommer til udtryk i regeringens
ønske om at involvere det private erhvervs- og foreningsliv i løsningen af de
problemer, vores samfund står over for.
Regeringens civilsamfundsstrategi
trækker på den samme tænkning, som
mange kommuner forsøger at realisere. I
Holbæk hedder det Holbæk i Fællesskab,
i Skanderborg Kommune 3.0 og i Aarhus
hedder det Kommune forfra. Aarhus er
frivillighedshovedstad 2018 og spørgsmålet lyder: hvordan kan myndigheder
og borgere supplere hinanden i den fortsatte udvikling af vores fælles velfærd?
Kommunerne ønsker at skabe nye
velfærdsløsninger, ved at få kultur- og
fritidslivet på banen, fordi de netop kan
supplere kommunens måde at arbejde

på. Her er der varme hænder, hjerner
og fællesskaber. Her er der mulighed
for at få et positivt bidrag til livsindhold,
identitet eller noget at rive i. Kommunerne ønsker at finde løsninger på de
udfordringer, som integration og inklusion af udsatte børn og voksne byder på.
Målet er, at de, der står uden for arbejdsmarkedet af forskellige grunde, også må
opleve at være del af et fællesskab.
Folkekirken har mindst to spor i sit DNA.
Vi ser en folkekirke, der reproducerer
sig selv, både hvor det er relevant og
hvor det er dybt irrelevant. En kirke der
forkynder rent og purt, og taler fra et helt
andet sted i forhold til de udfordringer, vi
står med som samfund her og nu.
I den anden ende af spektret, har kirken
i sit DNA vist en kreativ evne, til at tage
bestik af enhver tids udfordringer, og bi-
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drage særdeles konkret og aktivt. Vi kan
blandt andet tænke på kirkelige sociale
organisationer som Kirkens Korshær,
der for mere end 100 år siden viste nye
veje i forhold til storbyens udstødte, og
senest i dagens Danmark på de mange sorggrupper, sociale væresteder og
herberger.
Set herfra er spørgsmålet om folkekirken
kan involveres/involvere sig i udviklingen

"Folkekirken bærer et menneskesyn med sig,
som er vigtig for udviklingen af civilsamfundet. Dette menneskesyn er formuleret fra
et tredje perspektiv. Hvor der ikke er nogen,
der vil noget med den anden".
af civilsamfundet. Svaret afhænger naturligvis af, hvad folkekirken kan bidrage
med. Vi tror folkekirken bærer meget
med sig, som kan inspirere på vej ind i
et fremtidens Danmark, som vi er fælles
om.
Folkekirken bærer et menneskesyn
med sig, som er vigtig for udviklingen af
civilsamfundet. Dette menneskesyn er
formuleret fra et tredje perspektiv. Hvor
der ikke er nogen, der vil noget med den
anden. Ikke andet end at den anden skal
have mulighed for at være den, hun eller
han er. Endemålet for det kristne menneskesyn er ikke beskæftigelse, integration, inklusion eller andre ellers udmærkede mål. Målet er alene, at det andet
menneske må blive mødt som et medmenneske med værdighed. Et menneske
der i mødet finder fælleskab og hjælp til
at leve dette brogede menneskeliv, med
de ar og handicaps livet ellers måtte
have givet.
Du er som menneske mere end din kontanthjælpsmodtagerstatus. Mere end din
diagnose, din straf og din historie.
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For at det kan erfares, leves og mærkes,
skal vi skabe fællesskaber, hvor alle får
mulighed for at møde andre, hvis nærvær, engagement netop udfolder dette
blik på den anden.
Det er ikke den andens potentiale, chancerne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, der er afgørende. At den anden
er, er nok!
Et vigtigt element, som folkekirken også
bringer ind, når fællesskaber skal etableres, er kirkens fornemmelse for afmagt.
At turde se afmagten i øjnene, vide, at
der er meget i livet, som vi kan gøre
bedre, og så er der en hel del, som intet
menneske kan forandre.
Hvem oplever ikke sorg, hvor invaliderende den er? At det fællesskab man
mest af alt ønsker sig, er bag én og ikke
foran én. Den sorg møder vi alle, om ikke
i eget liv, så i den andens. Det kan i sig
selv gøre selv den dygtigste præst, læge,
socialrådgiver, social– og sundhedshjælper, psykolog, sygeplejerske – ja afmægtig.
Denne afmægtighed, tror vi ikke på,
kan afhjælpes, den er et vilkår ved livet.
Derfor handler det om, både for den,
der lever med afmægtigheden og den
professionelle, at lære at leve med den.
Det kristne menneskesyn fastholder med
andre ord det komplekse og sammensatte menneskeliv. Vi skal altid insistere
på, at der i vores beskrivelse af den anden altid er et perspektiv, der mangler.
Det er vores håb. Herfra kan det vise sig,
at nye fællesskaber løber én i møde.
Folkekirkens ansatte og frivillige har
sprog for og er vant til at begå sig i
landskaber formet af kuldsejlede planer
og det som aldrig vil lade sig fikse. Disse
landskaber og erfaringer skal medtæn-

kes, når vi ønsker at udvikle civilsamfundet og dele vore fællesskaber.
Tager vi konsekvensen af at ville se
afmægtigheden i øjnene, får vi indtænkt
den mest vidtgående bredde af civilsamfundet. For selvfølgelig skal civilsamfundet (herunder altid også folkekirken) lade
sig udfordre og åbne fællesskaberne for
den anden, også når han ikke alene i udseende, men også i kultur og tro, repræsenterer en mangfoldighed, vi i første
omgang ikke har fantasi til at rumme.
Ensomheden, hvor den virkelig gør ondt,
hvor den lugter uvasket og af pis, hører
med. Ambitionen skal være: lad os dele
vores ensomhed.
Som samfund kan vi plukke mange
lavthængende frugter, ved at inddrage
folkekirken endnu mere i samarbejder. Vi
har en folkekirke, der er tilstede fra Skagen til Gedser. Et multilokalt fællesskab!
I disse år florerer partnerskaber mellem kirke og kommune eller andre
foreninger. Vi ser så forskellige initiativer som vinterherberge, væresteder,
hjemmeplejepræst, samarbejdsaftaler
om integration og beskæftigelsestilbud
udvikle sig. Men stadig har folkekirken
som organisation brug for at blive budt
op til dans, hvor folkekirken kunne være
med til at gøre en forskel.
Skulle den videre udviklingen af civilsamfundet ikke også ligge folkekirken på
sinde? Skulle en af samfundets absolut
ældste institutioner, med opbakning fra
mere end 75% af befolkningen ikke også
bidrage til sammenhængskraften i samfundet, kulturelt, socialt og demokratisk?
Allerede bidrager folkekirken meget,
som den måske største kulturudbyder
af foredrag og musik, gudstjenester og
kirkelige handlinger som begravelser
og bryllupper, der samler millioner af
deltagere på årsplan. Ved siden af disse

kendte kerneaktiviteter kender ingen
tallet på de frivillige, der er besøgsvenner, vågekoner, deltager i sorggrupper
mv. Omfanget af de udlån af faciliteter
til forskellige organisationer som AA,
patientforeninger mv., der har glæde af
vore fælles sognegårde rundt om i hele
landet, kender vi heller ikke.
Folkekirken har brug for invitationerne til
at bidrage til civilsamfundets sammen-

"Som samfund kan vi plukke mange
lavthængende frugter, ved at inddrage
folkekirken endnu mere i samarbejder. Vi
har en folkekirke, der er tilstede fra Skagen til
Gedser. Et multilokalt fællesskab"
skudsgilde, fordi vi kan noget forskelligt
og åbner med vore forskellige interesser
og historie forskellige rum. Sammen kan
vi etablere nye rum, der vil appellere til
andre end dem, vi hver især er i tale med
i dag.
Vel findes de, der mener at vi er bedst
hjulpne, hvis det religiøse sprog lider en
stille død. Men hvis ikke folkekirken bringer sit sprog, sin kompetence og erfaring
budskab i åbent spil, hvordan taler vi da
om disse ting, hvem kan da lægge øre til?
Men institutionen folkekirken skal også
provokeres til at komme ud og møde
sine medlemmer, hvor de er og ikke
mindst møde deres ensomhed. Sammen
om tradition, tro og tvivl.
Stat, kommune og frivillige må, i forlængelse af regeringens civilsamfundsstrategi, gerne forstyrre og invitere folkekirken.
Det har vores fælles folkekirke godt af.
KRONIKKEN HAR VÆRET BRAGT I
JYLLANDS-POSTEN 23. JANUAR 2018
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DEN VIDERE PROCES
Netværkskonferencen ”Fælles om det sociale ansvar” er den første af flere
trin i en proces. De følgende trin foregår lokalt i rammerne af de enkelte
kommuner/provstier og der bliver en foreløbig opsamling 31. januar 2019.

23. januar 2018: Netværkskonferencen ”Fælles
om det sociale ansvar”
Ny netværk skabes mellem kommuner, folkekirker
og kirkelige sociale organisationer.

Programmet for konferencen den 23. januar 2018
14:00 VELKOMMEN TIL NETVÆRKSKONFERENCE
Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift
Jacob Bundsgaard, borgmester Aarhus kommune
HVORDAN SKAL VI ARBEJDE: PRÆSENTATION
AF PROGRAM OG ARBEJDSFORM
Allan Vestergaard og Thomas Johansen, chefkonsulenter hos MacMann Berg
SAMTALERUNDE 1: Hvad er mit håb for dagen?
INSPIRATIONSOPLÆG 1:
Mette Bock, Kultur- og kirkeminister
Peter Lodberg, professor i teologi, Aarhus Uni.
Katja Teilmann, sekretariatsleder, A.P. Møllerske
støttefond – det sociale initiativ
16:00 KAFFEPAUSE
SAMTALERUNDE 2: Hvad er vores fælles lokale
udfordringer i forhold til udsatte?

17:00 INSPIRATIONSOPÆG 2:
Det virker! Fra hjemmeplejepræst til vinterherberg.
Kort præsentation af seks cases, hvor samarbejdet
mellem kirke, kommune og organisationer er lykkedes.

Hele 2018:
Møder lokalt mellem folkekirker, kommuner og organisationer. Fokus er at hjælpe de
konkrete udsatte målgrupper
der er lokalt i kommunen eller
lokalsamfundet.

SAMTALERUNDE 3: Hvad har vi hørt – inspirationer
til vores lokale udfordringer?
18:00 INSPIRATIONSOPLÆG 3:
Laura Auken, Centerchef for Center for Frivilligt
Socialt Arbejde
Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig ledelse,
Syddansk Universitet

19:15 Inspirationsoplæg 4:
Maj Morgenstjerne, sekretariatschef, Aarhus som
Europæisk Frivillighovedstad
Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift

31. januar 2019: Opfølgende
inspirations- og netværkskonference
Her vil eksisterende og nye samarbejder mellem kommuner,
folkekirker og kirkelige sociale organisationer bliver præsenteret og diskuteret. Til inspiration og udvikling.
Konferencen kommer til at foregå på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Netværkskonferencen
i medierne
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I efteråret 2018:
Der planlægges regionale opfølgende møder i samarbejde
med de lokale provster.

SAMTALERUNDE 4: Fra inspirationer til handlinger
- Konkrete aftaler for det videre samarbejde

Aarhus rådmand Kristian Würtz og Biskop Henrik
Wigh-Poulsen var live igennem til DR P4's lyttere
fra konferencen. TV2 Østjylland, Kristeligt Dagblad,
Jyllands Posten og Folkekirken.dk dækkede også
konferencen og på fællesom.dk hjemmesiden, kan
man finde links til relevante presseklip og indslag.
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fællesom.dk

HOLD DIG ORIENTERET

Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.fællesom.dk/nyhedsbrev og hold dig opdatteret
med processen der er sat i gang med Fælles om-konferencen.
Det er i nyhedsbrevet og på hjemmesiden at du kan resourcer og artikler der handler
om samarbejdet mellem kommuner, folkekirker og organisationer. Det erogså her at
invitationerne til de følgende trin i processen bliver sendt ud fra.
27

fællesom.dk

