
Diakoniudvalget Helsingør stift referat d.18/6 2020 kl.10-13 
Mødested Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Kbh. 
Deltagere: Jørgen Christensen (formand) provst Hillerød, Inge S. Lund sognepræst Avedøre, Birthe 
Larsen repr. Stiftsrådet, Bent Bojer Harregaard kirke- og kultur-medarbejder Søborgmagle, Mette 
Møbjerg Madsen generalsekretær Samvirkende Menighedsplejer, Troels Toft sognepræst 
Græsted,  søster Merete Pelle Poulsen forstanderinde Diakonissestiftelsen, Thyge Enevoldsen 
diakonikonsulent (referent) 
Afbud: Christina Holten Mølgaard sognepræst Islebjerg, 
 
1.Siden sidst v. Thyge:  
Udvikling og opstart og ide´-spredning af ”Gårdsange og salmer” ved plejehjem.  
Udvikling og opstart og ide´-spredning af udendørs cirkel-samtaler ved kirkerne. 
Deltagelse i og undersøgelse af Mønsterbrydningskursus som muligt fremtidigt redskab i 
konsulent-værktøjskassen. 
Debat-indlæg i KD om Diakoni under Corona. 
Indlæg til stiftets nyhedsbrev med inspiration til Corona-diakoni. 
1/5 – evalueringsmøde vedr. Diakoni på kirkegården med Carina Jakobsen fra Ferslev. Etablering af 
kontakt mellem Carina og stiftets mediekonsulent. Efterfølgende blev der lavet artikel om Diakoni 
på kirkegården – 5 dage i Corona-tiden. 
13/5 – Møde med provst Eskil Dickmeiss Frederikssund provsti. Aftale om konsulentbesøg til 
formandsmøder. Aftale om kommende stifts-inspirationsmøde om ”Diakoni på kirkegården” i 
Stenløse d.2/3 2021 (mødet laves i samarbejde med Frederikssund Provsti og Diakoniudvalget). 
Aftale om support til udvikling af diakoni-projekt i Islebjerg – med projektudvikling og beskrivelse i 
sommer/efterår 2020.  
10/6 Besøg i Hedegaardskirken, Ballerup.  
11/6 første møde vedr. diakoniprojekt i Islebjerg v. Christina og Thyge. 
Facebooksiden ”Diakoni i Helsingør stift” – meget aktiv indtil slutningen af maj. 
Thyge har behov for at få oprettet netværk med andre diakonikonsulenter i landet.  Udvalget 
havde et par gode navne. 
 
2. Julehjælpsundersøgelsen: Hvordan bruge/offentliggøre resultaterne?  
Kursus med SMP d.27/8. Efter workshopdagen plukkes frugterne af både workshop og 
undersøgelse og de bedste eksempler udvælges. Artikel med de gode historier skrives til oktober. 
Kampagne med de gode historier på Facebook i oktober-november.  
 
3. Samarbejde kirke og kommune i Hillerød: Erfarings- og metode-papir er nu udarbejdet af 
Hillerød kommune. Hvordan skal det bruges? Udvalget ønsker at lave tema-dag om samarbejde 
mellem kirke og kommune. Papiret kan også sendes til kommuner for at åbne op for muligheden 
af kirke-kommunesamarbejde. Vi må orientere os rundt i stiftet og se, hvor der er ekstra 
muligheder for kirke-kommune-samarbejde. Der laves flyer/folder som rygstød til kirker, som 
gerne vil samarbejde. ”Hvordan kan vi få synergi og samskabelse i sogne/lokalområder, hvor der er 
særlige udfordringer.” Kan metodedelen bruges uafhængig af historierne? Vi har brug for 
flyer/folder, som peger på muligheder for samskabelse. Vi skal væk fra silo-tænkning.   
Inge laver udkast til flyertekst – Jørgen og Mette sparer.  



Temadag i uge 22 for præster, kirke- og kultur-medarbejdere, boligsociale medarbejdere og SSP-
folk, politikere, organisationerne (Dansk Diakonråd). Mette, Jørgen og Thyge er udvalg. Thyge 
indkalder. 
 
4. Diakoni på kirkegården: Inspirationsmøde med Marie Vejrup Nielsen, lektor v. Aarhus 
Universitet.  
Tid: tirsdag d.2/3 kl.17 – 20. Sted: Stenløse Sognegård.  
Marie Vejrups oplæg: At være tilstede - Kirkegårdens personale og deres rolle i danskernes dødskultur i dag 
Vigtigt at opfordre til at man kommer som teams (graver, præst, MR-medlem). Troels skaffer 
kirkegårdsfoto til Bent. 
Eskil Dickmeiss, Jørgen  og Thyge laver detailplanlægning af mødet d.2/3. 
 

5. Stiftsdag: Udskudt til forår 2021. Hvor, hvornår og hvilket tema?  
6/3 2021 i Avedøre kirke’. Tema: Grøn diakoni. Omsorg for skaberværket og hinanden. 
Kirker der arbejder med madspilsprojekter, genbrugsbutikker, grønne områder og stressfrie 
miljøer. Det ligger ikke lige til højrebenet med skaberværks-diakoni. Det kan være et vigtigt 
benspænd for os selv at tage den op.  
Bæredygtig kirke, bæredygtige fællesskaber. 
Genbrugsbutikkerne har så vigtig en diakonal funktion. 
Der kan hentes inspiration fra danske kirkes råd og Peter Fischer. 
Workshops: Madspilsprojekter (Maria Leonora Christensen), repair-café (bl.a. med omsyning af 
konfirmationstøj). 
Mette, Jørgen og Thyge er udvalg. Thyge indkalder (samtidig med forberedelse af dag om kirke-
kommunesamarbejde)   
 
6. Fyraftensmøder om kirkens møde med sårbare børn og unge: 
Tid og sted:  
Torsdag d.1/10 kl.17-19 i Islebjerg kirke, Ansgarvej 2, 3600 Frederikssund. 
Torsdag d.8/10 kl.17-19 i Avedøre kirke, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre. 
 
Tema: Kirkens møde med sårbare børn og unge.  
Hvilke signaler hos børn og unge skal vi være særligt opmærksomme på? Og hvad kan vi gøre? Hvordan får 
vi kontakt, og hvordan spørger vi? 
Vi undgår ikke at komme i situationer, hvor vi ikke aner, hvad vi skal gøre. Hvad gør vi så?  
Hvordan agerer vi i forhold til underretningspligt og underretninger? Hvornår og hvordan skal vi 
underrette? Hvornår har vi tavshedspligt?  
 
Program:  
Kl.17 – 17.30 Ankomst og sandwich. 
Oplæg v. Gitte Jørgensen, socialrådgiver og leder af Børnehuset Buen, Hillerød. 
Kaffe, spørgsmål og samtale. 
Kl.19 Afrunding og aftensang. 
 

7. Symposium om retfærdighed: Hvornår skal vi afholde udskudt symposium? 
Jørgen spør´ Anders G og Peter L om dato i uge 40. 
 



8. Fremtidige kurser – ideer: 
  -  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. Udvalget prioriterer at arbejde videre med 
dette tema. ”Hvad gør kirken, for par, der er blevet gift?” 
  -  Samskabelse mellem kirker og kommuner m.fl. / Samfund er vi sammen (vi er i gang) 
  -  Kirken ud af kirken – herunder Kirke Care   (evt. i SMP regi) 
  -  Bæredygtig kirke /  Grøn kirke / Kirke og klima / bekæmpelse af madspild / grøn diakoni 
(stiftsdag) 
  -  Diakoni-teologi  /  Hvor kommer inspirationen fra ? 
  -  Fællesspisning – Fællesskab begynder omkring bordet. (workshop på stiftsdag)   
  -  Hvordan få oprettet menighedspleje.   
 
9. Udarbejdelse af diakonal drejebog til fremtidig nedlukning?:  
Forslag fra Mette Danssøn, Vestervang kirke. 
Udvalget foreslår, at Mette og Thyge mødes for at lave skitse/disposition til diakonalt 
inspirationsmateriale til  brug ved en evt. fremtidig nedlukning. M og T mødes d.7/7. 
 
10. Kommende møder, hvor diakonikonsulenten deltager 
  -  3/7 Besøg i Skovvangskirken (Trine Brandsborg)  
   - 11/8 Besøg i Høje Taastrup kirke (Charlotte Slot) 
  - 13/8 Projektudviklingsmøde i Islebjerg. 
  - 20/8 Møde med personalekonsulent i Frederikssund Provsti  
  - 27/8 Workshop om julehjælp i samarbejde med SMP. Oplæg v. Thyge. 
  -  29/8 Økumenisk diakonikonference (SMP) Workshop i Taastrup.   
  -  1/9 Projektudviklingsmøde om ”2 timer om ugen” 
  -  19/9 Festtale til frivilligfest i Nygaardskirken, Albertslund. 
  -  1/10 og 8/10. Fyraftensmøde Islebjerg/Vestegnen: Kirkens møde med sårbare børn og unge. 
  -  3/11 Dialogisk eendagsseminar om Samskabelse og Forebyggelse med DPU.  
  -  5/11. Blå Kors DK medarbejderkonference i Billund. ”Relationer”. 
  - 13/11 Tale ved opstartsfest for frivillige – Kirkens Sociale Arbejde i Græsted 
  - 1/12  Tale til adventsfest i Allerød Menighedshus 
  -  27/4 2021 Tale i Græsted Indre Mission. Diakoniteologisk tema – om Kristi legeme i funktion. 
 
 
11. Evt. 
Punktet ”siden sidst” ved diakonikonsulenten rykkes fremover hen til sidst på dagsordenen. 
Punktet prioriteres fortsat, men det er vigtigt at komme hurtigt i gang med de punkter, som 
særligt kræver udvalgets drøftelse.  
 
12. Næste møde  
29. september kl.10-14 hos Jørgen. 


