
Diakonimidler 2020

Søkerenhetens navn Tittel på prosjektet

13-20 Ullensaker, ved Ullensaker kirkelige fellesråd Jenter som stråler

Arbeidsfelleskapet for Unge voksne i Oslo Bispedømme Sorgweekend for unge voksne (18-30 År)

Bergen kirkelige fellesråd Digitale besøk på sykehjem og datakurs for eldre i Bergen

Bodin menighet Kvinnegruppe og solidaritetskonfirmanter

Buksnes menighetsråd De eldste i menigheten – bruk av digitale verktøy for å holde kontakt

Diakonene på Romerike "Rom for deg" diakonenes samtaletjeneste på Romerike

Diakonisamarbeidet i Aust-Nedenes prosti TENK OM – en fortelling om seksuelle overgrep   «Er det mulig å tro – selv om det vonde skjer?»

Diakoniutvalget i Tinn Omsorg for døende

Eidsvoll og Hurdal kirkelig fellesråd "Samtalesentral" i Eidsvoll og Hurdal

Enebakk sokn Nestekjærlighet for enkeltpersoner i livskrise

Fridalen menighet Varmere Kirkekaffe

Gjerpen menighet "Den varme kafeen" - en nærmiljø-kafe

Grorud Menighet Kompetanseheving for ansatte i Groruddalen i møte med en stor flerkulturell befolkning

Hauge School of Management, NLA Høgskolen HAUGE 2021 – 2022: «Nyskaping i Hauges ånd»

Hillesøy og Kvaløya menighet Besøkstjeneste

Hjerterommet i Nannestad Hjerterommet i Nannestad

Horten menighetsråd Musikk og diakoni

KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte Hvor er alle de synshemmede?

Karmøy kirkelig fellesråd HEL-kor, Karmøy

KFUK-KFUM Norge Prosjekt ensomhet - en diakonal satsing for unge voksne i Ila kirke

Kirkelig Fellesråd i Oslo Sorgstøtte for ungdom

Kirkens Ungdomsprosjekt Faglig forankring i ungdomsdiakonien

Lillestrøm menighetsråd Sommerklubb 2021 - Lillestrøm

Nordstrand og Ljan menigehter Kartlegging og samskaping - ungdomsdiakoni Nordstrand og Ljan

Sinsen menighet Lørdagskafé i Sinsen kirke

Sunnfjord kyrkjelege fellesråd Etablering av utlånssentral - BUA

Sømna sokn Utstyr til Nett-gudstjenester mm.

Tromsø kirkelige fellesråd Matutdeling i dønningene fra korona

Trysil Diakoniutvalg Lederkurs



Valnesfjord sokn Pilgrimsvandring

Vestvågøy kirkelige fellesråd Dyrking sammen - et samskapingsprosjekt

VID vitenskapelige høgskole Styrke gruppeledelse som metode i menighetenes diakonale arbeid.

Vår Frelsers menighet PÅFYLL

Østre Aker og Haugerud sokn DIAROM - Stedets fortellinger som kilde til samskapende diakoni

Øygarden kyrkjelege fellesråd Frivillig medarbeidarskap i kyrkjelydane i Øygarden


