Diakoniens Hus

aNNeKS arkitekter aps

”En kirke, der ikke er kirke for
andre, er ikke nogen kirke”
- Dietrich Bonhoeffer
Hvad er Diakoni?
Centralt i diakonien står det kristne menneskyn, der siger, at ethvert menneske er
unikt allerede elsket af Gud og uerstatteligt. Som Jesus samlede de spedalske, de
marginaliserede og ringeagtede omkring
sig, er vi som kristne særligt forpligtet i forhold til vor tids udsatte og udstødte. Da vi
tror, at Gud er alles far, er vi alle hinandens
brødre og søstre. Vi er forpligtet overfor
enhver bror og søster, som kalder på vores
hjælp. Som kristen kirke må vi hele tiden
forsøge at etablere og styrke fællesskaber,
der inkluderer så vidt og bredt som overhovedet muligt.
Selve ordet diakoni er et græsk ord, der
betyder ”tjeneste”. Og sådan set kan hele
kirkens gerning kaldes diakoni. Ja, ordet
diakoni er dét hovedord, som Jesus bruger
om sin egen tjeneste - jeg iblandt jer ”som
den, der tjener” - sagde Jesus i sin tid om
sig selv. Og sætningen ”den, der tjener”
er i virkeligheden en oversættelse af ordene ´o diakonån´ - den diakonerende. Jesus
var og er iblandt os som den diakonerende, den tjenende.
Ordet diakoni er altså et af de hovedord,
som hele Det Nye Testamente bruger om
den tjeneste, som Jesus kalder mennesket til. Og den tjeneste har med formidlingen af Guds kærlighed at gøre i ord og
handling. Ja, det hører med til det kristne
budskabs karakter, at det vil leves ud og
kommunikeres med både hjerte, mund og
hænder. Diakoni er ansvarlighed for medmennesket.

Diakoniens Hus
Tanken om Diakoniens Hus opstod i 2019
på baggrund af et samarbejde mellem
Roskilde stiftsudvalg, Slagelse Provsti, Slagelse Kloster og Slagelse Kommune. Vores
idé er at placere et sådant hus i Slagelse
Klosters have.
Det skal være et sted med rum for samarbejde, fysisk og mentalt og et ressourcested for udvikling og samarbejde mellem
de kommunale, kirkelige og frivillige organisationer og foreninger om det diakonale
arbejde. Her kan der lægges hus til forskellige kirkelige og sociale indsatser som f.eks.
sorggrupper, samtalecafeer (til modvirkelse af ensomhed), menighedsplejearbejde
og sjælesorgsamtaler. I huset vil der også
være plads til andre former for arrangementer, undervisning osv., ligesom der kan
blive kontorer til forskellige kirkelige og diakonale aktører, deriblandt en diakonicenterleder, en frivilligkoordinator, kontor til
skole-kirketjeneste, sorggruppeleder, gymnasiepræst, diakonipræst med flere. Huset
skal indeholde en stor mødesal, som kan
bruges til bl.a. foredrag og konferencer, og
som også vil kunne deles op i mindre lokaler ved behov.
Diakoniens Hus kan blive et videns- og refleksionscenter for diakoni til gavn for det
diakonale arbejde på hele Vestsjælland
og et sted, hvor alle provstiets sogne, kommunen og foreninger kan søge hjælp og
støtte og også gerne berige hinanden og
de forskellige lokale indsatser.

”Diakoni er en uopgivelig dimension i den kristnes liv og virke,
selv om diakonien altid må finde nye former og udtryk, når den
stilles for nye udfordringer.”
-Betænkning fra det biskopperne og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer nedsatte
diakonudvalg maj 2001

Det konkrete projekt
I denne brochure kan vi med glæde
præsentere de foreløbige skitser til et sådant diakonihus i klosterhaven. Matriklen
Bjergbygade 28 (den sydlige del af klostrets have) er på 10.800m2, og mere end
halvdelen af dette område henligger
som krat. Det er tanken, at dette område
skal anvendes til byggeriet, men selvfølgelig i respekt for de fredede bygninger,
bevaringsværdige træer og roen midt i
byen.
Projektet er tænkt som et samarbejde
mellem folkekirken og kommunen, i dette tilfælde Slagelse Kommune, og huset
skal virke til gavn og inspiration for alle de
personer og organisationer, der arbejd
er med diakoni i den bredeste forstand.
Men huset skal også række ud over Slagelse Kommune, og vi arbejder konkret
på, at stedet også kan blive et sted for
landsdækkende samarbejder - og således en drivkraft og et mødested for fremtidens arbejde med diakoni.

Huset kan rumme provstiets kontorer,
der i dag er placeret i selve klostret. Det
vil kunne føre til etablering af yderligere
boliger i selve klostret, hvis provstiet rykker
over i Diakoniens Hus.
Slagelse Kommune er interesseret i, at
der etableres flere ældrevenlige boliger
i kommunen og i det samlede projekt er
der derfor også indtænkt mulighed for, at
Slagelse Kloster kan bygge et antal nye
boliger til udlejning i haven, ligesom der
måske også vil blive plads til en ny præstebolig. Alt sammen kan det være med
til at sørge for de nødvendige faste driftsindtægter til projektet.
Det er et stort projekt, og der må nødvendigvis søges midler via forskellige fonde til
bygningen. Udvalget bag udformningen
af disse skitser vil meget gerne modtage
gode ideer og ønsker til husets brug fra
alle interessenter - kirkelige, kommunale
og de mange foreninger i vores område.
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Stueplan: Diakoniens Hus
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1. Entré med stor garderobe. Trapper og
elevator til 1. sal
2. To handikap toiletter
3. Gang, trappe og rampe til forsamlingssal
4. Køkken/Café
5. Café med kig til have
6. Fem toiletter og et enkelt bad
7. Opbevaringsrum for køkken og aktiviteter i forbindelse med caféen

8. Toilet
9. Privat samtale rum med psykiatripræst,
kommunal medarbejder eller et mindre
samtale rum
10. Rum til sorggrupper, møder eller private
samtaler
11. Entré med Garderobe og indgang til
Andagtsrum, samt to samtale rum. Trapper
til 1. sal
12. Andagtsrum

13. Diakoni kontor
5-6 kontorpladser: Diakonicenterleder,
Diakoni præst og korshærspræst, Projektleder, Kommunal medarbejder/sorggruppe
leder, Gymnasiepræst/Psykiatri præst
14. Forsamlings sal:
Konferencer, foredrag, workshops, spisning, koncerter mm. Tre ind og udgange,
kig til have med ovenlys
15. Depotrum
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Collage: Andagtsrum
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Collage: Forsamlingsrum med sidde niche og kig til cafeen

Lukket, privat, intimt, sårbarhed

Andagtsrum
Sorggruppe rum/mødelokale
Privat samtale rum
Diakoni kontor
Trapper 1. sal
Skjult indgang

Åbent, transparent, fællesskab, aktiviteter

Forsamlingsrum
Konferencerum
Selskabsrum
Foredragsrum
Depotrum
200 m2

Entré/Garderobe
Trapper 1. sal/elevator
Køkken
Café
Toiletter
Depotrum
Åbent til have, 2 ind- og
udgange

Haverum
Bistade
Fælles bede:
Dyrkning og pasning af
blomster/urter/grøntsager

viteter

stueplan: Diakoniens Hus

Diakoniens Hus med
forsamlingsrum: 740 m2

1. sal: Kontorer (socialt økonomiske
virksomheder, diakonale organisationer,
provsti kontor mm.)

Kontorer: 532 m2

Sammenlagt: ca. 1272 m2
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1. sal - Kontorer
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1. Té køkken og opholdsrum
2. Depotrum: Kontorartikler,
printer mm.
3. To handikap toiletter
4. Kontor med 8-10 kontor
pladser
5. Fælles mindre møderum
6. Te køkken med større
forsamlingsrum, spisepladser
eller evt. et vidensdelingsrum

7. Fem toilletter og et bad
8. Kontor med 8-12 kontorpladser
9. Trappenedgang og arkiv
10. Rengøringsrum
11. Depotrum: Kontorartikler,
printer mm.
12. Toilet
13. Kontor med 6-8 kontorpladser

14. Større mødelokale med
mulighed for at dele rummet
i to.
15. Udendørs have med mindre opholdsrum og runde
lyskasser ned til Diakoniens
forsamlingsrum

”Den barmhjertige samaritaner” - Niels Larsen Stevns, Helligåndssalen Slagelse Kloster

”De ti spedalske” - Niels Larsen Stevns, Helligåndssalen Slagelse Kloster

Folderen og illustrationer er udarbejdet af aNNeKS arkitekter aps: Morten Sonnenborg
og Martin Wolff
Tekst af: provst Ulla Thorbjørn Hansen og sognepræst Rasmus H. C Dreyer

Diakoniudvalget (baggrundsgruppe og initiativtager): Hanne Hummelshøj, Roskilde
stifts diakoniudvalg; Anita Engdahl, teologisk konsulent Roskilde Stift; Pernille Frandsen,
Slagelse byråd; Anne Gro Hansen, diakon og menighedsrådsmedlem i Sct. Peders
sogn; Heidi Sørensen, diakon; Helle Jürgensen, klosterforstander Slagelse kloster; Erik
Winsig, beboerrepræsentant Slagelse kloster; Ida Rusholt Lund, korshærspræst; Sara
Hidalgo, diakonipræst; Rasmus H.C Dreyer, sognepræst; Bent Nielsen, kirkegårdsleder;
John Dyrby, borgmester i Slagelse; Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse.
Projektet er udarbejdet af arbejdsgruppen: Ulla Thorbjørn Hansen, Helle Jürgensen,
ErikWinsig, Anne Gro Hansen, Bent Nielsen, Morten Sonnenborg, Martin Wolff.

