
Diakoniudvalget Helsingør stift referat d.2/4 2020 kl.11-13 
Mødested Skype-møde. Møde fremrykket pga. Corona-nedlukningen. 
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,  søster 
Merete Pelle Poulsen forstanderinde Diakonissestiftelsen, Thyge Enevoldsen 
diakonikonsulent (referent) 
 
Afbud: Birthe Larsen repr. Stiftsrådet var forhindret i at komme på Skype, 
Christina Holten Mølgaard sognepræst Islebjerg pga. sygdom 
 
1.Siden sidst ved Thyge Enevoldsen 
Møder/besøg/kursus:  
D.5/2 i Hillerød oplæg om kirken som samarbejdspartner/ressource for boligsociale 
medarbejdere – DAB Sjælland og Bornholm. 
D.9/2 Afbud pga. sygdom til diakonidag i Greve. 
19/2 Besøg hos Christina Holten Mølgaard i Islebjerg. 
D.20/2 Møde om ”2 timer om ugen” (muligt projekt) m. Hillerød kommune, frivillige og 
projekt-innovator fra Odense. Se www.2timeromugen.dk  
D.21/2 Christianskirken Lyngby – formøde (til 22/4) og foredrag om ”det gode”. 
D.28/2 – 1/3 Kirke Care kursus i Hillerød. 
D.3/3 – Erfa- og inspirations-møde med gravere på Hornsherred. Virkelig godt møde. Der 
arbejdes videre med at få lys på gravere og kirketjeneres diakonale betydning efter 
Corona-nedlukningen. D.11/3 Møde m. Christina og Gitte Jørgensen om fyraftensmøder 
om kirkens møde med udsatte børn og unge.  Fra uge 11 blev møder/undervisning 
aflyst/udskudt pga. Corona. 
Udvikling af ”Gårdsange og salmer” på plejehjem under Corona-nedlukning. 
 
Symposium d.2/4: Aflyst. Ca. 20 tilmeldte. 
 
Samarbejde kirke og kommune i Hillerød: Erfarings- og metode-papir er ved at være 
udarbejdet af Hillerød kommune.  
 
Diakonispørgeskema til menighedsråd:  Skema skal skæres yderligere til, hvis det skal 
sendes ud. Spørgeskema til menighedsrådene må ikke blive for omfattende. 
 
Julehjælpsundersøgelse: Under punkt 2. 
 
Kommende møder, hvor diakonikonsulenten deltager 
    -  Chr. Kirken Lyngby – facilitere fællesmøde for diakonale aktører d.22/4 (Aflyst pga. 
Corona) 

http://www.2timeromugen.dk/


    -   Græsted Indre Mission d.28/4. Diakoniteologisk tema – om Kristi legeme i funktion. 
(Aflyst pga. Corona 
    -  Holmsborglejren KFUM og K d.24/7 Tema: ”Noget godt i vente”. 
    -   Økumenisk diakonikonference (SMP) Workshop d. 29/8.   
    -  Festtale til frivilligfest i Nygaardskirken d.19/9 
    -  Fyraftensmøde Islebjerg/Vestegnen: Kirkens møde med sårbare børn og unge – d.1. og 
8/10 
    -  Blå Kors DK medarbejderkonference d.5/11 i Billund. ”Relationer”. 
 
2.   Julehjælpsundersøgelsen 2019 Helsingør stift  
Undersøgelsen dækker 100%. 59 indkomne skriftlige svar. 62 besvarelser ved telefonisk 
kontakt. 
Undersøgelsesresultaterne offentliggøres først i efteråret. 
Konsulenten har været virkelig glad for tid til og mulighed for telefonsamtale med så stor 
en del af stiftets præster. Det har givet anledning til mange gode samtaler om kirke og 
diakoni helt lokalt. Og der er i forlængelse af samtalerne lavet aftaler om 9 kaffe-møder i 
kirker efter Corona-nedlukningen. 
 
3.Diakoni i en coronatid  
Via provsterne sendes mail ud til præster i hele stiftet med opfordring til at sende ideer om 
diakoni i en Coronatid til stiftskonsulenten. Der opfordres til også at dele helt enkle og 
lette tiltag. Vigtigt ikke at presse/stresse præsterne med henvendelsen. Formanden 
sender. Efter mødet: Stiftets nyhedsbrev, som sendes ud i slutningen af april har fokus på 
kirkens diakoni netop nu.  

4. Symposium / fyraftensmøder   

* Symposium om Retfærdighed – udskydes til februar 2021. Formanden tar kontakt med 
oplægsholdere og med kirke for nærmere aftale. 
* Vedr. Julehjælp – Diakoniudvalget samarbejder med Samvirkende Menighedsplejer om 
Julehjælps-workshop d.27/8. Mette Møbjerg Madsen og konsulenten aftaler nærmere.  
* Fyraftensmøder om kirkens møde med sårbare og udsatte Børn/unge (oplæg ved Gitte 
Jørgensen). Datoer: 1/10  i Islebjerg kirke og 8/10 i Avedøre eller anden kirke på Vestegnen 
(Inge og Thyge snakker sammen). Målgruppen vil være præster, Kirke og 
Kulturmedarbejdere og frivillige fra kirkeligt børne- og ungdoms-arbejde. Fokus: ”Hvilke 
signaler skal vi være særligt opmærksomme på? Og hvordan kan vi 
handle/respondere/agere, når vi oplever tegn på social mistrivsel? Hvordan skal vi som 
kirkeligt ansatte og frivillige forholde os til indberetningspligt i mødet med sårbare børn og 
unge?” 
Honorar til oplægsholder 6000 kr. for 2 dage.  
 



5.   Stiftsdag den 26/9 – udskydes til forår 2021 – fordi der pga. Corona-nedlukningen 
skubbes en ”sne-bold” af arrangementer foran os (konfirmationer, bispevalg, mr-valg 
m.m.) 
 
6.   Evt. 
Næste møde torsdag d.18/6 kl.10-13 hos Samvirkende Menighedsplejer i Valby. 
 


