Diakoniudvalg referat 2. marts 2018
Hos formanden, Hillerødsholms Alle 5, Hillerød

Deltagere:








Jørgen Christensen (formand) provst i Hillerød
Inge Stagsted Lund, sognepræst i Avedøre
Birthe Larsen, repræsentant for Stiftsrådet
Bent Bojer Harregaard, kirke- og kulturmedarbejder i Søborgmagle
Betina Køster, konsulent i Samvirkende Menighedsplejer
Hanne Storebjerg, fængselspræst i Horserød
Morten Miland Samuelsen (referent), diakonikonsulent og sognepræst i Høje
Gladsaxe

Afbud:




Christina Holten Mølgaard, sognepræst i Islebjerg
søster Merete Pelle Poulsen, Hillerød, forstanderinde på Diakonissestiftelsen
Anette Lauritsen, korshærsleder i Helsingør

1. Temadrøftelse: Næstekærlighed og selvkærlighed
Drøftelse af artikel fra Kristeligt Dagblad, 12.2.18, interview med psykolog og teolog
Dorte Lunderskov fra Kirkens Korshær i Aarhus.
Hanne gjorde opmærksom på de muligheder, der findes i samarbejde med
kommuner. Helsingør Familietjeneste i Vestervang er fx stort set finansieret med
§18-midler. Jørgen pegede på en konference i Århus, hvor biskoppen havde inviteret
til samråd mellem kirker og kommuner. Morten beskrev en samarbejdsbørs mellem
kirker og kommune, faciliteret af Center For Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), som kan
etableres lokalt rundt om i kommunerne.
Bettina pegede på hele temaet om bæredygtig empati som et vigtigt emne i vores
arbejde med de frivillige. Jørgen synes, vi skal notere forfatteren i listen over mulige
talere til fx en temadag.
Bent gjorde opmærksom på bisætningen om en ny diakoniforståelse i Kirkens
Korshær med mulighed for at se på forandring i de svages liv.

2. Diakonale saloner
Oplæg v/ MMS
Bettina: Succes ved SMP årsmøder med vidensdeling – fortælle om hvad man laver
ude hos sig selv
JFC: Vi ville gerne samordne med de andre teologiske saloner, men mødet er udskudt
JFC: Har talt med Paul Kofoed Christiansen, emeritus fra Roskilde Domkirke. Han er
parat til at være med til nogle saloner og dele erfaringer fra samarbejdsprojekt
mellem mange lokale aktører (herunder kirke og kommune), fokuseret på ensomhed.
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Afrunding: MMS fortæller om samarbejdsbørsen i Gladsaxe kommune og opfordrer til
at gå hjem til egen kommune og starte noget.
Succeskriterium: 12-20 deltagere pr.gang, men engagerede smittebærere
Bent: Realistisk at lave seks saloner, 2x3 med samme taler, skiftende praktikere.
Birthe: Demens er et voksende tema, som vi også bør overveje at indtænke. JFC: Det
hænger så også sammen med den demente ægtefælles ensomhed
Inge: Paul Kofoed som taler hver gang – praktikere, der arbejder med kommunalt
samarbejde
Hvis vi vil lave en konference som i Aarhus i forlængelse af salonerne, skal vi have
biskoppen og datoen aftalt til fx marts 2019
Borgmestrene i Hillerød, Hvidovre, Gladsaxe, Helsingør kunne være gode
kontaktpersoner med kirkelige relationer, der kan være medindbydere.
MMS går i gang med at lave aftalerne for salonerne her i april-maj.

3. Studietur til Kolding m.v. ved Inge
Inge havde fået en aftale om en mulig studietur til Kolding provsti torsdag 24. maj,
hvor vi også kan møde Haderslev Stifts Diakoniudvalg. Indtil videre kan Inge, Birthe,
Morten, Bent og Jørgen deltage, Hanne er endnu ikke sikker.

4. Program for Stiftsdag den 17. november i Vestervang kirke
Titel / tema: ”Næstekærlighed og selvkærlighed – bæredygtig empati” – spørge
taleren om forslag til titel inden for det emneområde – ”langtidsholdbar
næstekærlighed / empati”, ”næstekærlighed i balance” ”Få sjælen med” ”Varmt
hjerte, koldt hoved” …
Forslag til hovedtaler: Dorte Lunderskov, teolog og psykolog fra Kirkens Korshær i
Aarhus. (MMS aftaler med Anette L, hvem af dem der spørger)
MMS sætter det i stiftskalenderen – ”Diakoni-stiftsdag”

Workshop-temaer:


Sommerferielejr (Vestervang)



Sommerskole (Karen Møldrup, Engholm (JFC spørger))



Juleaften og Dia-kino (s.Merete PP)



Netværk for ældre (Åge Koed Mikkelsen?)



Sommerferieture for ældre (Margrethekirken, Valby (BBH spørger))

30-minutters workshops, der gentages
Skal vi starte (eller slutte) med en gudstjeneste? ”Diakonien udgår fra nadverbordet”
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Programforløb
10:30 Ankomst og kaffe
11 Velkomst
11:30 Formiddagsprogram
13:00 Frokost
13:45 Workshop 1
14:15 kaffe
14:30 Workshop 2
15:00 Afrunding
15:20 Afslutningsgudstjeneste v/ MMS
16:00 Afrejse

5. Økonomi
– har alle fået deres udlæg refunderet? Ja.
Stiftsrådet har godkendt vores budget uden spørgsmål – så vi har helt klart råd til at
gøre vores arbejde bedst muligt.

6. Siden sidst – nyt fra stiftskonsulenten




Foredrag og menighedsrådsseminarer januar-februar
o Skævinge-Lille Lyngby MR
o Frederiksborg Slotssogn MR
o Hendriksholm Diakoniens Dag
o Lindehøj – sogneaften
o Lindehøj – researchbesøg
o Møde og erfaringsudveksling i Roskilde Stifts Diakoniudvalg
Foredrag og seminarer marts-april
o Hvidovre MPL
o Helsingør – researchbesøg
o Brøndby Strand MR
o Tåstrup MPL
o Erfa-gruppe for Kirke- og kulturmedarbejdere i stiftet
o Strandmarks MPL
o Seminar ved stiftskonsulenterne på præsternes stiftskursus

7. Eventuelt
Noget at læse til næste gang: provst em. Peter Holm, kronik i Kr.D. 24.1.18. Basis for
næste år at lukke op for debatten om ”Kamp for retfærdighed”, med fx Peter Holm,
Birgitte Quist Sørensen
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Inge har hørt et foredrag (Mia Rahr Jacobsen) om feministisk teologi, hvor
retfærdighed spiller en stor rolle.
Husk at sende referaterne til stiftsråd og biskop og lægge dem på stiftets
hjemmeside.

8. Næste møde
Tirsdag 10.april kl. 11-13 – kort møde, primært til at holde styr på de diakonale
saloner.
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