
ELIMS DIAKONALE TILBUD 

INDRE MISSION I HOLSTEBRO 

EN DEL AF DEN DANSKE FOLKEKIRKE 

 

Hvad er Diakoni I Elim? 

Diakoni kommer fra græsk diakonia – som betyder; at gøre tjeneste. Diakoni i Elim betegner kristen 

tjeneste for sine medmennesker særligt syge og svage.  I Elim ønsker 

vi at række ud til alle, som kan have særlige udfordringer, vi ønsker 

at vise Guds kærlighed i handling. Er man nysgerrige på vores tro, 

fortæller vi gerne om den eller hjælper videre til steder, hvor man 

kan høre mere. Vi kan også hjælpe med at formidle kontakt til en 

præst. 

 

Vi har diakonale tilbud og ikke diakonalt arbejde. Det er vigtigt for os, at det ikke er hårdt arbejde, men vi 

gør det, fordi vi har lyst, tid og overskud.   

Ønsker en deltager ikke længere at benytte et af vores tilbud, har de mulighed for at vælge det fra, vi vil, 

i det omfang det er muligt og nødvendigt, sikre os at de får hjælp andet sted.  

Vi bygger på de kristne værdier. Vi lægger særlig vægt på, at ethvert menneske er værdifuldt og 

dyrebart, uanset hvem man er, hvad man har været udsat for i livet, om man har særlige udfordringer 

eller har en anden tro end vi har.   

 

Hvem kan komme? 

Vores diakonale tilbud henvender sig til forskellige gruppe af 

mennesker, se nærmere herom under Café Elim, Elims Bagegruppe 

og Åndehul.  

Er du kontaktperson, socialrådgiver eller på anden vis støtte for én, 

som kan have glæde af vores tilbud, er du velkommen til at følges 

med personen i det omfang, det er muligt for dig.   

I vores diakonale tilbud kan man ikke komme, hvis man er i misbrug, påvirket af euforiserede stoffer eller 

alkohol. Vi oplever os ikke kompetente til at hjælpe menneske, som har udfordringer i forhold til det.  

 

ABC- Mentalsundhed 

I vores diakonale tilbud tager vi afsæt i ABC- Mentalsundhed.  

Act – At gøre noget aktivt.  

Belong – At gøre noget sammen. 

Commit – At gøre noget meningsfyldt.  

Vi har fokus på det, som fungerer ved den enkelte deltager, og ønsker at fremme det. 

 

https://holstebro.indremission.dk/fileadmin/freesite/grupper/107/Diverse_filer/Beskrivelse_af_Cafe_Elim.pdf
https://holstebro.indremission.dk/fileadmin/freesite/grupper/107/Diverse_filer/Beskrivelse_af_Elims_Bagegruppe.pdf
https://holstebro.indremission.dk/fileadmin/freesite/grupper/107/Diverse_filer/Beskrivelse_af_AAndehul.pdf


Vi er opmærksomme på, at vi er en del af et større billede, for at deltageren kan komme godt videre i 

livet.  Derfor er det vigtigt for os, at vi har kontakt til kommunen og andre frivillige organisationer, så vi 

ved hvor vi kan henvise en deltager hen, hvis deltagerne har brug for noget, som vi ikke kan tilbyde.  

Vi har deltagere og ikke brugere. Det er med tanke på, at dem vi møder, skal være en del af vores tilbud 

og at de også kan bidrage med ideer, hjælpe til og opleve at de har indflydelse. Det er muligt I alle vores 

tilbud, at lave ting som på en eller anden måde kan være til glæde for andre. 

 

Vi ønsker at være en oase 

Vores hus hedder Elim. Det er inspireret fra en beretning i Bibelen (Anden Mosebog kapitel 15 vers 27), 

hvor Israelitterne er på vandring i Ørkenen efter flere års slaveri i Egypten. I ørkenen kommer de til Elim, 

som er et sted med 12 kilder og halvfjerds palmer. - en oase hvor Israelitterne kan få vand og skygge. 

Vi ønsker at være en oase i menneskers liv. Et sted hvor der ikke stilles krav. Mange af dem vores tilbud 

henvender sig til, er i kontakt med psykolog, støttepædagoger, læge og/eller socialrådgiver. Steder hvor 

der blandt andet er handleplaner og snak om personens sygdom. Alt sammen noget, som er nødvendigt 

for at hjælpe personen på rette vej. Vi ønsker, at være en pause fra det. 

Vi skaber en dagligstue for deltagerne en hjemlig atmosfære, hvor 

der ikke snakkes dybere om sygdom eller evt. dårlig opvækst. Men 

hvor vi blot snakker om hverdagsting, eller vi snakker ikke, men 

tillader at deltagerne bare kan sidde og nørkle med noget selv, og 

oplave at der er liv andet sted i huset eller i rummet.  

 

Kontaktoplysninger 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte  

Rut Elmholdt, projektmedarbejder  

Tlf. 2278 8750.  

Mail: rut.e@indremission.dk  

 

Du kan følge os på facebook: Elims Diakonale Tilbud.  

 

 

Nedenfor ses billede af vores hus udefra, og det rum, som vi bruger mest i de Diakonale Tilbud  

 

- Vi glæder os til at møde dig i et af vores Diakonale Tilbud,  

Danmarksgade 16, Holstebro 

 

mailto:rut.e@indremission.dk

