Diakoniudvalget i Helsingør Stift
Referat af udvalgsmøde torsdag 10. januar 2019 kl. 11 -14
på Skolesvinget 5 i Høje Gladsaxe

Deltagere:










Jørgen Christensen (formand) provst i Hillerød
Bent Bojer Harregaard, kirke- og kulturmedarbejder i Søborgmagle
Birthe Larsen, repræsentant for Stiftsrådet
Mette Møbjerg Madsen, (i stedet for Betina Køster), generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer
Inge Stagsted Lund, sognepræst i Avedøre
Christina Holten Mølgaard, sognepræst i Islebjerg
Troels Toft, sognepræst i Græsted
søster Merete Pelle Poulsen, Hillerød, forstanderinde på Diakonissestiftelsen
Morten Miland Samuelsen (referent), diakonikonsulent og sognepræst i Høje Gladsaxe

Gæst:


Claus Øland-Christensen, ressourcepræst for migrantarbejde i Helsingør stift, sogne- og
indvandrerpræst i Grønnevang kirke

Afbud:


Anette Lauritsen, korshærsleder i Helsingør

1. Folkekirkens Migrantsamarbejde
Sognepræst Claus Øland-Christensen, Grønnevang, er udpeget som ressourceperson i Helsingør Stift for
Folkekirkens Migrantsamarbejde. Han har talt med biskoppen om, hvorvidt dette arbejde skal høre ind
under Diakonistiftsudvalget som en undergruppe. Claus deltog i mødet under dette punkt.
Formanden gennemgik det udsendte skriftlige oplæg, og Claus refererede fra sit møde med biskoppen.
Efter tre år med netværket ”Folkekirkens Asylsamarbejde” er arbejdet udvidet til at være ressourcenetværk
for arbejdet med alle i landet med anden etnisk baggrund under navnet ”Folkekirkens Migrantsamarbejde”.
Der skal i alle stifter nedsættes en ressourcegruppe på tre personer til at bistå med dette arbejde. Claus
foreslår, at ressourcegruppen organisatorisk sættes ind som et underudvalg under Diakoniudvalget med en
repræsentant for Diakoniudvalget som referenceperson.
Konklusion: Diakoniudvalget er parat til at tage Migrantsamarbejdet ind som et underudvalg og foreslår to
årlige fællesmøder som kontaktflade. Arbejdet bør skrives ind i Diakoniudvalgets kommissorium.
Tilknytningen kan iværksættes, så snart den konkrete gruppe er blevet etableret og har fundet deres ben.
Formanden taler med biskoppen og holder løbende kontakt til Claus Øland-Christensen.

2. Siden sidst
Formanden bød velkommen til udvalgets nyeste medlem, Troels Toft, sognepræst (50%) og
menighedskoordinator (50%) i Græsted sogn. Han erstatter vores mangeårige medlem Hanne Storebjerg.
Samvirkende Menighedsplejer ønsker at lade deres repræsentation i udvalget overgå fra Betina Køster til
generalsekretær Mette Møbjerg Madsen, der også selv bor i stiftet. Formanden bød Mette velkommen.

Udvalget glæder sig over at Samvirkende Menighedsplejer prioriterer deres repræsentation højt. Formanden
meddeler ændringen til biskoppen.

3. Næste Stiftsdag
Lørdag 9. november 2019 – tema lægges op fra fyraftensmøder. Sted: Buddinge kirke.
Krystalkugle-Foredrag om Folkekirkens fremtid: Hvilke diakonale udfordringer giver en ændret demografisk
situation med stigende ældrepopulation, stigende migrantpopulation? v/ fx Henrik Bundgaard Nielsen,
Kirkefondet.
Årgangene af +80-årige vil stige (fordobles) over de næste ti år. Det bliver en diakonal udfordring.
Ældrepopulationen bliver også langt mere bredspektret, både i deres ressourcer og deres behov.
Tema: Den nye ældregeneration
-

Kvalitetsudvikling af ældrearbejdet
Inddrage mænd
Åbne op for fysisk og diakonal aktivitet
Udviklingshæmmede ældre
Hvad kan det kirkelige arbejde særligt?
Kaldet til at være åbne for nye medmennesker
Arbejdsfællesskaber, gudstjeneste-/kirkekaffegrupper
At flytte mennesker fra at være tilskuere til at være aktører

Workshops
Workshops – interessante indsatser, der hentes frem ved fyraftensmøderne. Måske Rose-Marie Tillisch,
FUVs medarbejder om gerontoteologi. Bodil Olesen og/eller Stinna Ahrenst om gerontopædagogik. Jeppe
Carsce Nissen, præst på Plejecenter Sølund i København. Jan Nilsson, præst ved Diakonissestiftelsen. Nogle
af workshops kan måske også tage migrantarbejdet op. Gerne 5-6 workshops
Troels Toft – lektiecafe, syrere
Mandeklub – Lindehøj, Buddinge, Risbjerg?
Udviklingshæmmede – Erik Hvid Larsen? Anette Sørensen (tidl. Frb, Pelle kender hende)
Menighedens indsats omkring de begyndende demente (tages op på fyraftensmøder)
Jeppe Ladegaard – befolkningsændring
Måske Mogens Nielsen (tidl. KFUM/K generalsekretær), der nu er pensioneret og laver mandeklub.
Morten laver aftaler med de allerede afgjorte, så dato kan meldes ud. De sidste workshops kommer på plads
efter fyraftensmøderne, hvis vi opdager nogen spændende indsatser der, vi kan lægge frem.
Helt andre vinkler, noteres til måske senere brug:
-

Den unge, grønne revolution (klima, håb m.m.)

-

FN’s 17 verdensmål, sat ind i en kirkelig kontekst.

4. Næste fyraftensmøder
Inge og Morten er arbejdsgruppe på planlægningen. Aftalerne træffes i den kommende uge, og så snart
datoer og talere er aftalt, meldes de ud til udvalget.

Aftenens forløb
1) Velkomst og sang
2) Den lokale ekspert (special guest star)
a. Læringsindhold / ønsket reaktion: ”Nej, har vi den slags nød her? Der kan man bare se”
b. En lokal ekspert med indsigt i, hvilke vigtige behov mennesker her hos os har, som kirken
kan være med til at imødekomme (gerne lidt overraskende)
3) Teologisk oplæg v/ MMS
a. De fire pinde i diakonien
4) Samtale
a. Vidensdeling og gensidig inspiration
b. Få sat ord på at meget af de vi selv laver, der er diakoni
c. Teselskab / Ekspertkarrusel fra Cooperative Learning
5) Aftensang

Mulige steder





Vestegn (Opstandelseskirken)
Landdistrikt nord (Helsinge) – Troels Toft som ressourceperson
Landdistrikt 2 (Udlejre i Ølstykke)
Nordlige forstæder (Jægersborg eller Vangede)

Datoerne ligger i marts og april før påske.
Annonceres i de lokale aviser – det beder vi den lokale kontakt om at hjælpe med at få pressemeddelelsen
ud.
Folderen sendes forbi Bent for at blive holdt inden for vores grafiske profil. Tilmelding forud af hensyn til
forplejning – udvalgets budget dækker forplejning.
De lokale eksperter findes i samarbejde med værtskirken og lokale ressourcepersoner i udvalget, helst med
fire forskellige temaer. En af aftenerne må det godt være lidt af et trækplaster, et navn kendt fra medierne?
Det vigtige er den diakonale vinkel på ”Hvad kan vi gøre?”

5. Kursusplaner for 2019 ved Morten.
Sorgkursus
19. og 20. marts kl. 9-15:30 på Sankt Lukasstiftelsen, op til 20 deltagere. Kursusoplæg vedlægges referatet.
Pris: 300 kr. for forplejning. Udvalgets budget dækker kursusledernes honorar.

Den diakonale dimension i konfirmandundervisningen
Arbejdsgruppe: Christina, Bent og Morten. Oplæg blev forelagt og godkendt
En hverdag i begyndelsen af juni. Målgruppe: Præster og andre undervisere. Forsøges samfinansieret med
stiftets religionspædagogiske udvalg. Placering: et sted i Herlev eller Ballerup, fx Præstebro kirke.

Program (foreløbigt)
9:30 Kaffe og ankomst

10 Velkomst – tonen slås an v/ MMS
10:15-11:00 Aalborg stifts diakonipakke v/ fx stiftskonsulent Anna Døssing Gunnertoft
11:15-12:00 Diakonal teologi – sammenhængen mellem diakoni og kateketik v/ MMS
12:00-13:00 Frokost
13:00-14:00 Konkret diakoni mellem underviser og konfirmander – tre små oplæg og gruppesnak – heraf en
om specialkonfirmander, konfirmand og sjælesorg, diakonal relation i klasseundervisningen
14:00-14:30 Efter konfirmationen – Bent eller nogen han anbefaler
14:30-15:00 Opsamling og udblik (Operation konfirmand?)

6. Morten: Etablering af Diakoni og menighedspleje i landsogne.
Intet nyt, men research går i gang nu. Første nedslag heraf vil være at finde i næste nummer af Samvirkende
Menighedsplejers blad

7. Konsulentstillingens fremtid.
Morten har været åremålsansat i tre år til september. Han forlod mødet under forhandlingen af dette punkt.
Udvalget beder formanden skrive til stiftsrådet, at vi finder det vigtigt at stillingen fortsætter, og at vi er
interesserede i at Morten fortsætter i stillingen.

8. Evt.
Stiftsrådet har en bevilling til stiftsinterne kurser, som fordeles mellem konsulenterne internt. Mere herom
efter fællesmøde for udvalgsformænd og stiftskonsulenter 18.1.
Næste møde: 28. marts kl. 10:30-13:30 hos Inge, Ørumvej 23, Avedøre.

