
Diakoniudvalget helsingør stift referat d.26/11 2019 kl.11-14 

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, søster Merete Pelle Poulsen 

forstanderinde Diakonissestiftelsen, Thyge Enevoldsen diakonikonsulent (referent) 

Afbud: Birthe Larsen repr. Stiftsrådet, Christina Holten Mølgaard sognepræst Islebjerg  

 

1.Siden sidst ved Thyge Enevoldsen 

Thyge er flyttet ind på kontoret Frederiksværksgade 39b, Hillerød. Gode faciliteter – og tæt på 

udvalgsformanden.  

2 rigtig gode overdragelsesmøder med forgænger, Morten Miland Samuelsen. 

Undervisning i hjemmesideredigering v. stiftets mediekonsulent Malene Bjerre. 

Gennemlæsning af seneste 3 års udvalgsreferater og bilag m.v. 

Møder med og besøg hos udvalgsmedlemmer. Indtil videre: Jørgen Chr., Bent B.H., Troels T., Mette M.M. 

og Birthe L. Godt med samtale, forventningsafstemning og visionsdeling. 

Besøg i Nygårdskirken, Brøndby. Jf. punkt 13. 

Opfølgning fra samtale med Bent B.H. og Birthe L. vedr. diakoni i landsogne. Møde med Jens Larsen, Skibby 

– jf. punkt 8 og 9. 

Deltagelse i læringslaboratorium i Hillerød (1/11). ”Hvordan arbejder vi med fællesskabelse 

helhedsorienteret? Hvordan deler vi ressourcer på tværs af meget forskellige organisationer?” (jf. punkt 13) 

2 foredrag  (gamle aftaler) i Hillerød Y´s Mens om Kirke Care - og IM / Frimenigheden Frederikssund om 

”kirke som Kristi legeme”. 

- Længere snak i udvalget om strategi ift. Kurser og efterfølgende erfagrupper med konsulenten som 

facilitator/tovholder. 

Vigtigt at arbejde med netværk, som opmuntrer og motiverer til praksis. 

2. Stiftsdag 9/11 evaluering 

Alle: Rigtig god dag. 

37 betalende. I alt ca.50 deltagere. 

Nogle deltagere oplevede, at der var lidt for mange tal i formiddagsforedraget. Det var svært for dem at 

holde styr på.  

Det kunne ha´ været godt med flere præster og andre medarbejdere, som kunne diskutere trends i 

foredrag af denne karakter.  

Måske skal vi tænke mere over målgrupper til stiftsdage (ansatte vs. Frivillige). Som det er nu, er 

stiftsdagens målgruppe meget bred. 

Gerne mulighed for mere dialog i forb. v. foredrag m.v. 

Udvalget drøftede muligheden for at invitere til fælles fest for frivillige i menighedsplejerne/kirkerne på 

stiftsplan. Festen skulle være både fejring og inspiration. 

Kommende stiftsdag – lørdag d.26. september. 

 



3. Præsentationspapir til menighedsråd og præster af Thyge Enevoldsen – ”brug mig i menighedsråd, på 

formandsmøder og præstekonventer” 

Jørgen kontakter mediekonsulenten og spør om præsentationsinterview med Thyge. 

Thyge laver efterfølgende præsentationspapir, som digitalt sendes til provster, præster, kirke og 

kulturmedarbejdere m.v. Formand sender ud. 

4. Symposium flyer 

Jørgen udvider præsentation/formulering til flyer. 

Thyge lægger flyer på hjemmeside. Og konsulent sørger for, at flyer kommer med Eva Holmegaard på 

næste teologiske salon. Jørgen sender flyer ud digitalt. Alle udvalgsmedlemmer printer og deler ud. 

 

5. Spørgeskema til menighedsråd om diakoni (Inge)  

Udarbejdet af Inge, Mette, Jørgen og Morten. 

Skema er hjælp til afklaring – både i forhold til det, der gøres, og det, vi ikke når. 

Det vigtige er at få samtaler i gang lokalt – og at vi i udvalget får overblik over netværksmuligheder mellem 

sogne og organisationer. 

Dokumentet sendes ud til udvalgsmedlemmer, som sender kommentarer til Thyge, som samler og 

redigerer og klargør til udsendelse til menighedsråd og præster – med opfordring til at bruge en time på et 

MR-møde. Gerne svar fra både præster og MR – gerne også til Kirke og kulturmedarbejdere via . Gerne 

motivere henvendelsen med at materialet skal bruges af diakoniudvalget til udvikling af kurser og netværk i 

stiftet.  

Diakoniplakater medsendes om muligt som bilag. Bent forsøger at minimere filen.  

 

6. Budget 2021 

Kursusvirksomhed 60.000kr. 

Transport for konsulent 15.000 kr. 

Materialer og kontorhold: 20.000kr. 

Efteruddannelse: 10.000kr. 

 

7. Medlemskab af Dansk Diakoniråd? 

Diakoniudvalget takker nej til medlemskab på nuværende tidspunkt. Mette Møbjerg Madsen og søster 

Merete Pelle Poulsen deltager som repr. for deres organisationer – og er samtidig diakoniudvalgets link til 

diakonirådet. 

8. Diakoni i landsogne (Thyge) 

Medmenneskelighed på kirkegården – erfagruppe for gravere – evt. kursus for graver (og kirketjenere). 

Via Birthe Larsen har Thyge fået kontakt til en god graver-networker på Hornsherred. Thyge arbejder 

derigennem på deltagelse i erfa-møde for gravere på Hornsherred. 

Kan fyraftensmøde fremadrettet  ha´ fokus på diakoni i landsogne (Frederikssund/Frederiksværk provsti)? 

”Hvad gør vi hos os?” ”Er der ideer og nye behov?” Dialogoplæg. Networking. 

9. Kursusplaner – evt. Kirke Care kursus i februar/marts 

OK at reklamere for kurset også som diakonikonsulent.  

10. Fyraftensmøder/lokale arrangementer fremadrettet – forventningsafstemning. 

Thyge afsøger muligheder i forhold til fyraftensmøde i landsogne jf. punkt 8.  



11. Seminar om forebyggelse 13-14. januar i Hillerød – samskabelse mellem kirker og civilsamfund – 

kirker er inviteret – Thyge deltager med 2 workshops. 

PR – hvordan? 

Troels og Merete deltager og Mette sender repr.  

Thyge og Bent sender link til sognemedhjælperkontaktperson. 

Mette lægger invitation op på SMPs facebookgruppe/hjemmeside. 

Jørgen sender evt. til præsterne.  

12. Besøg i Nygårdskirken – fællesspisning (Thyge) – muligt kursus ”fra nadverbord til 

diakoni/fællesspisning” 

Meget opmuntrende og rørende besøg af konsulenten d.14/11. 

Fællesskab omkring bordet/spisning kan være tema for kommende kursus eller stiftsdag – også som 

samskabelsestema. Vigtigt med fællesspisningsrepræsentanter fra landsogne og bysogne. Jordnært 

introforedrag om teologien i fællesspisning. 4 oplæg fra forskellige steder (bl.a. internationale middage). 

13. Artikler om diakoni på stiftets hjemmeside, i nyhedsbreve og Stiftsmagasin – facebookstrategi. 

Thyge laver Facebookside om Helsingør Stifts Diakoniudvalg. ”Diakoni i Helsingør stift”. Målgruppe med 

Facebookside: præster, kirke- og kultur-medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer. 

14. Folkekirkens migrantsamarbejde – Claus Øland og Michael Rasmussen (Vejleå Kirke) er foreløbig 

udpeget, og vi skal aftale hvad vi gør fremadrettet? 

Vi inviterer Claus og Michael en time til næste møde. Thyge ber´ Claus og Michael R om mail hvordan de i 

migrantsamarbejdet ønsker samarbejde med diakoniudvalget. 

15. evt.  

Diakonikonsulenten – december/januar. 

Besøg hos udvalgsmedlemmer (Christina og søster Merete) 

Opfølgning vedr. deltagelse i erfa-møde for gravere på Hornsherred. 

Træning i brug af stiftets hjemmeside – herunder PR for Symposium om retfærdighed, seminar om 

forebyggelse og Kirke Care kursus 

Møde m. Tinne Simonsen, konsulent i Hillerød kommune, om metode-skriv om kirke-kommune-

samarbejde. 

Udfærdigelse af præsentationspapir 

Forberedelse af workshops til seminar om forebyggelse. 

 

Mette (SMP) nævnte mulighed for at søge midler til kurser om PREP i samarbejde med Diakoniudvalget og 

diakonikonsulenten med Helsingør Stift som fokusområde. Diakoniudvalget siger ja til et sådant 

samarbejde. 

Drøftelse om i diakoniudvalget at huske fokus på ensomme / sårbare unge.  

Næste møde i diakoniudvalget torsdag d. 30. januar 2020 hos formanden, Hillerødsholmsalle´5, 

Hillerød. 


