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Notat 

Frederiksberg den 17. september 2020 

Emne: Uddelingspolitik for Fonden Den danske Diakonissestiftelse 

Uddelingspolitik for Fonden Den danske Diakonissestiftelse 

Det er Diakonissestiftelsens opgave at organisere og skabe rammer for diakoni i holdning og 
handling. Diakonissestiftelsen vil på folkekirkeligt grundlag inspirere til og udføre diakoni 

- i holdning gennem faglighed, uddannelse, kirke og Indvielsesfællesskab
- i handling gennem uddannelse, praktisk omsorg, sygepleje, forebyggelse og behandling,

pædagogik og kirkefaglighed
- i udvikling gennem uddannelse, metodeudvikling, dokumentation, forskning, debat og

formidling.

Diakonissestiftelsen uddeler i henhold til vedtægternes bestemmelser, herunder årligt til en 
række navngivne formål samt fondens øvrige vedtægtsbestemte formål under hensyntagen til 
fondens økonomiske forhold. Diakonissestiftelsen opfylder også sit formål gennem en række 
aktiviteter som er helt eller delvist eksternt finansieret, hvor fonden finansierer et eventuelt 
underskud, som en vedtægtsbestemt uddeling. 

Konkret uddeles til: 

• Medlemmer af Diakonissestiftelsens indvielsesfællesskab dvs. personer, der er indviet
som diakon, diakonisse eller diakonielever til specialundervisning, studier, rejser og re-
kreationsophold. Herudover kan fonden med en mindre andel yde støtte til sygeplejer-
sker, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter ved
Diakonissestiftelsen, primært til rejser og ellers til vedkommendes fri disposition.

• Økonomisk støtte til social- og sundhedsaktiviteter for mennesker, der har behov for re-
habilitering, pleje, omsorg og behandling herunder pleje eller hospiceophold på Diako-
nissestiftelsen.

• Søstrenes alderdomsforsørgelse, herunder til anvendelse for Diakonissestiftelsens hjem
for gamle søstre, der p.t. drives fra bygningen ”Søster Sophies Minde”.
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• Specifikke ydelser til særligt og værdigt trængende i hh. til vedtægterne eller efter besty-
relsens beslutning. 
 

For yderligere detaljer for uddeling henvises til fondens vedtægt på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsens beslutning omkring uddeling sker i forbindelse med godkendelse af budgettet.  
 
For uddeling i seneste regnskabsår henvises til årsrapporten, som tilgængelig på fondens hjem-
meside. 
 
For spørgsmål til uddeling kan rettes henvendelse til bestyrelsen på følgende mailadresse: 
bestyrelsen@diakonissen.dk. 
 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen for Fonden Den danske Diakonissestiftelse d. 24. september 2020 
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