Samarbejde /
Vidste du at /
Ordet diakoni kommer
fra græsk og betyder
tjeneste. Det udspringer af
kristendommen og anvendes
som betegnelse for kristen
omsorg for medmennesker,
særligt svage og syge.

En stærk

treenighed

Bag det kommende værested i Grenaa står kommune, kirke og KFUM’s Sociale
Arbejde. Her fortæller aktørerne, hvordan de vil forene det bedste fra tre verdener.
Og hvad det betyder, at værestedet er baseret på et diakonalt værdigrundlag.

- For kirken er det helt naturligt at være en
del af et nyt værested. Det ville være besynderligt andet, siger sognepræst Christina
Philipstatt, som sidder i styregruppen for det
nye værested.
- I de første kristne menigheder var diakonien en helt naturlig opgave, men denne del
af kirkens arbejde er af mange årsager gledet
i baggrunden. Derfor er det fantastisk, at
kommunen har valgt at afsætte midler til, at
en kirkelig organisation som KFUM´s Sociale
Arbejde kan drive det nye værested, så
ensomme eller fattige mennesker kan møde
andre eller få et billigt måltid mad.
- Det diakonale udgangspunkt betyder, at
stedet ikke kræver noget af de mennesker,
som kommer. Man kan komme, som den man
er. Og gæsten bliver mødt med den holdning,
som er kristendommens udgangspunkt,
nemlig at ethvert menneske er unikt, skabt i
Guds billede, siger Christina Philipstatt.
Folkekirken støtter gennem Norddjurs Provsti
værestedet med 50.000 kroner årligt. Frivillige fra kirken har også givet tilsagn om, at de
gerne vil være frivillige i værestedet.

Politikerne i Norddjurs Kommune havde i 2015
en formodning om, at der i Grenaa kan være
behov for et socialt værested. Derfor afsatte
kommunalbestyrelsen penge i budgettet og
bad NGO’er byde ind med, hvordan de ville løse
opgaven. Tre organisationer meldte sig på
banen, og kommunen valgte KFUM’s Sociale
Arbejde som samarbejdspartner.
- Nogle af de mennesker, som har det
svært og lever på kanten, har det skidt med
det kommunale system. Så i værestedet må
gæsterne gerne føle, at de ikke står overfor
”systemet”. Men vi er ikke interesserede i
hattedamer, som hælder deres medlidenhed
ud over folk. Det er vigtigt, at gæsterne bliver mødt med værdighed. Og det har KFUM’s
Sociale Arbejde erfaring med, siger Lars
Møller, formand for Voksen- og plejeudvalget
i Norddjurs Kommune.
- Vi kunne godt lide det grundige forarbejde,
KFUM’s Sociale Arbejde lavede, og de positive erfaringer organisationen har fra andre
sociale caféer og væresteder. Vi ser også
meget positivt på, at der er nedsat en styregruppe, hvor der kan opsamles erfaringer.

Formålet med KFUM’s Sociale Arbejde er ”på
den danske folkekirkes grund at yde en
diakonal og social indsats og bidrage til at
skabe værdige kår for mennesker i udsatte
livssituationer”.
- I praksis betyder det, at vi udgør en vigtig
del af velfærdssamfundet – i samarbejde
med kommuner og folkekirken, siger teolog
og udviklingschef Simon Kangas Larsen fra
KFUM’s Sociale Arbejde.
- Vi oplever stor anerkendelse fra kommunal
side, fordi frivillige hænder kan række længere
ud – og måske gøre det med større varme – end
kommunalt ansatte har tid og mulighed for.
KFUM’s Sociale Arbejde ejer og driver værestedet i Grenaa – og knap 30 andre landet
over. Ud over kommune og kirke støtter
Socialstyrelsen det nye værested økonomisk.
Erhvervslivet og lokalsamfundet har deslige
taget meget positivt imod værestedet.

Norddjurs Kommune betaler et fast årligt
tilskud til driften af værestedet.
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