
Diakoniudvalget helsingør stift referat d.30/1 2020 kl.11-14 
Mødested hos formanden, Hillerødsholmsalle´5, Hillerød 
Deltagere: 
Jørgen Christensen (formand) provst Hillerød, Inge S. Lund sognepræst Avedøre, Bent Bojer 
Harregaard kirke- og kultur-medarbejder Søborgmagle, Mette Møbjerg Madsen generalsekretær 
Samvirkende Menighedsplejer, Troels Toft sognepræst Græsted,  Christina Holten Mølgaard 
sognepræst Islebjerg, søster Merete Pelle Poulsen forstanderinde Diakonissestiftelsen, Thyge 
Enevoldsen diakonikonsulent (referent) 
 
Afbud pga. sygdom: Birthe Larsen repr. Stiftsrådet 
 
Indledning v. formanden. 
 

1.Siden sidst ved Thyge Enevoldsen 
Besøg: Avedøre kirke hos Inge Lund d.5/12. 
Diakonissestiftelsen Søster Merete Pelle d.18/12 
Facebook:  Facebookside oprettet for Diakoniudvalget –  ”Diakoni i Helsingør stift”. Tak til Bent for 
hjælp med det grafiske. Siden har på 2 måneder fået 123 følgere. Det opleves ret enkelt at holde 
siden i gang. På siden er der info om udvalget og om arrangementer. Og der er bl.a. kommet gode 
tips til siden fra Mette Dansøn, Vestervang kirke, om muligheder for fondsansøgninger. Der er 
også lavet en håndholdt diakonikonsulent-præsentationsvideo til Facebooksiden. Videoen er 
blevet set mere end 1200 gange. Facebooksiden må gerne deles.   
 
Samarbejde kirke og kommune i Hillerød: I forb. m. møde med udviklingskonsulent Tinne 
Simonsen og SSP konsulent Svenn Petersen fra Hillerød kommune d.17/12 udarbejdes et 
dokument om samarbejde mellem kirker og kommune – ”Erfaringer og refleksioner og læring af 28 
års samarbejde i Hillerød.”  
Foreløbigt arbejdspapir sendes ud til udvalgsmedlemmer. 
 
Diakonispørgeskema til menighedsråd: Thyge er i samarbejde med udvalget i gang med redigering 
og opstramning af tidligere udkast. Papir gensendes til udvalgsmedlemmer . Feedback fra 
udvalgsmedlemmer. Sendes ud i uge 8. Inge laver følgebrev. Der laves og medsendes power-
pointfil af spørgeskema. 
 
Julehjælpsundersøgelse: Udarbejdelse af spørgeskema i samarbejde m. formanden og Mette 
Møbjerg.  Skema er via provster sendt ud til alle sogne i stiftet. 41 besvarelser er kommet retur 
indtil nu. Deadline for besvarelser er d. 20/2. 
 
Præsentationsfolder af diakonikonsulenten: Udkast udarbejdet og redigeret. Tak til søster Merete 
Pelle for god tilskæring! Tak til Bent for layout! 
 
 
 
 



Diakonimøde m. bispekandidat: Møde d.7/1 m. Peter Birch, Mette Dansøn og Jørgen Engberg i 
Vestervang kirke. Temaer i drøftelsen bl.a.: Helsingør stift er eneste stift i landet uden 
Korshærspræstekvote. Familietjeneste og Fællesskabsambasadører  i Vestervang kirke (i 
samarbejde med kommunen). Gode erfaringer med ”FUS” (Frivillig-udviklings-samtaler). 
Ensomhed – i Gentofte er der 2000 enlige i store villaer.  
 
Forberedelse af møde med gravere på Hornsherred: Kontakt via Birthe L og Jens Larsen fra Ferslev. 
Provsten er orienteret. Meget positivt formøde med to repræsentanter for gravere/kirketjenere 
på Horns-herred. Diakonikonsulenten medvirker v. erfa-møde for Hornsherred-
gravere/kirketjenere d.3/3 i Dråby. Tema: ”Hvorfor er gravere og kirketjenere så vigtige for 
Folkekirken? Og hvorfor er det vigtigt at vide det?” 
 
Workshops på seminar om forebyggelse d.13.-14. januar: Se punkt 2. Dejligt at udvalget var 
repræsenteret v. søster Merete Pelle. God respons. 
 
Fællesmøde for stiftskonsulenter d.17/1: Godt at få mødt kollegerne. 
 
Workshops på distriktforeningsmøde for MR-medlemmer d.25/1:  ”Diakoni – et kirkesprog, folk 
forstår”. Distrikstforeningen Helsingør stift region syd-øst.  2 x 30 deltagere. Rigtig god 
modtagelse! God afsætning på præsentations-papir (foreløbig udgave) og info-materiale om Kirke 
Care.  Reklame for symposium 2/4. 
 
2. Seminar om forebyggelse – Fællesskab som social intervention d.13.-14. januar  
    Søster Merete Pelle: ”Kompetente indlæg og inspirerende udbytte om forebyggelse i 
samarbejde og fællesskab.” 
    Til afsluttende ”landsbysamling” fik konsulenten bl.a. ”gavekort” fra repræsentanter fra 
Frederikssund og Gribskov kommuner med netværksinvitationer. Relevante udvalgsmedlemmer 
m.fl. inviteres med sammen med konsulenten. 
 
3. Kommende møder (febr.-marts), hvor diakonikonsulenten deltager 
   -  Hillerød d.5/2 – om kirke – kommune samarb. for boligsociale medarbejdere fra andre byer   
   -  Greve d.9/2 Om Kirke Care 
    -  Chr.kirken, Lyngby d.21/2  Fredagsskole. ”Hvad er det gode?” – udfra Matt.19,21. 
    -  Kirke Care kursus d.28/2 – 1/3 + 27/3 – 28/3 
    -  Erfamøde for gravere på Hornsherred d.3/3 
    -  Frivilligfest Nygaardskirken d.14/3  Opmuntring, inspiration. 
    -  Symposium om retfærdighed d.2/4 
    -  Chr. Kirken Lyngby – facilitere fællesmøde for diakonale aktører d.22/4 
    -   Græsted Indre Mission d.28/4. Diakoniteologisk tema – om Kristi legeme i funktion. 
    -   Økumenisk diakonikonference (SMP) Workshop d. 29/8.   
 
4. Forslag: Fyraftensmøder v. Gitte Jørgensen, Buen, Hillerød. ”Mødet med sårbare børn og 
teenagere”. Del-tema:  Hvad gør vi, når vi får kendskab til forhold, hvor indberetning kan komme 
på tale? Spørge SSP-medarbejder fra Frederikssund om 30 minutter om indberetningspligt – og 



gademedarbejder fra Avedøre. Christina er sparring med Thyge vedr. de to arrangementer. Start 
med sandwich, når folk kommer. Satser på 2 møder: Frederikssund og Vestegnen.  Uge 43-44. 
 
5. Symposium om retfærdighedd.2/4 (allerede 14 tilmeldte) 
Jørgen skal ha´ besked en uge før om antal og gir´ besked til Peter Birch. 
Thyge krydser af og tar imod betaling. 
Jørgen er mødeleder. 
Jørgen, Troels, Bent, Inge og Mette deltager fra udvalget. 
Pressemeddelelse?  
 
6. Offentlighed og presse – diakonikonsulentens rolle 
Mødet med sogn, menighed, menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere ønsker konsulenten som 
første prioritet. Vil være tilbageholdende med skriverier. Men der er frihed til at gøre det.  
Vigtigt at gøre pressen opmærksomme på, når vi laver arrangementer. 
 
7. Præsentationspapir af diakonikonsulet. 
Er nu færdiggjort. Er lagt på Facebook. Konsulenten lægger den på Stiftets hjemmeside. 
Formanden sender ud til provsterne m. følgebrev. 
Trykning af 250 stk. v. Bent.  
 
8. Fremtidige kurser – ideer: 
  -  Samskabelse mellem kirker og kommuner m.fl. / Samfund er vi sammen 
  -  Kirken ud af kirken – herunder Kirke Care 
  -  Bæredygtig kirke /  Grøn kirke / Kirke og klima / bekæmpelse af madspild / grøn diakoni  
  -  Diakoni-teologi  /  Hvor kommer inspirationen fra ? 
  -  Fællesspisning – Fællesskab begynder omkring bordet.   
  -  Hvordan få oprettet menighedspleje.   
  -  Udvalget arbejder aktuelt videre med: Hvad har kirken at tilbyde par? ”Pas på parforholdet.”  
      ”Parmiddag for to”. PREP. Hvordan genopdager vi parforholdet med teenagebørn? Hvordan 
      kan kirker arbejde samme med andre i lokalområdet om styrkelse af parforholdet? 2  
      kursusdage. Forlag til foredragsholdere nævntes. 
 
 
9. Stiftsdag d.26/9  
Temaforslag: Grøn diakoni. Teologisk foredrag. Vi spiser os ud af ensomhed. Apostelkirken – kamp 
mod madspild. Mad med mening (mad og foredrag). MR-medlem fra Slotskirken – klimacafe´ 
studiekreds. Grøn spiseklub. Grønne arealer / kirkegårde og biodiversitet.  Forslag til 
oplægsholdere nævntes. Konfirmationstøj-genbrug. Repair. 
Underudvalg: Jørgen, Mette, Thyge.   
 
10. Diakonikonsulentens prøvetid ophører 1/2. 
Udvalget indstiller, at ansættelsen af diakonikonsulenten fortsættes. 
 
11. Næste møde d.14/4 kl.9-12 i Valby Tingsted Samvirkende Menighedsplejer. 
Migrantpræster (Claus Øland og Michael Rønne) inviteres med på mødet. 


