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2. Indledning 

Denne rapport gennemgår spørgeskemabesvarelserne fra menighedsrådene i Næstved 
Provsti, som de er indsamlet ifm. projektet “Diakoni i Roskilde 2020”. Projektet har til formål 
at kortlægge hvilke holdninger til diakoni og hvilke diakonale tiltag, der er i Roskilde Stift. 

Dette er en tabelrapport, og der er følger derfor ikke en tolkning med tabellerne. Teksten i 
rapporten er udelukkende skrevet for at lette læsningen af tabellerne og er kun inkluderet 
der, hvor vi har fundet det nødvendigt. En del af teksten vil ofte gå igen, da flere af tabellerne 
baserer sig på samme spørgsmålstype.1 

Hvor kommer dataene fra? 

Præster har på vegne af menighedsråd besvaret et spørgeskema om hvilke holdninger, 
menighedsrådene har til diakoni, og hvilke diakonale tiltag, de driver. Det betyder, at denne 
undersøgelse ikke er en komplet og dybdegående afdækning af menighedsrådenes holdninger 
til diakoni, men er et udtryk for den indsigt, man kan opnå om menighedsrådenes holdninger 
via præsternes viden om dem. 

I en række tabeller henviser vi til en menighedsrådsrepræsentant. En 
menighedsrådsrepræsentant er en person, som har svaret på vegne af et menighedsråd. 

Det er ikke alle menighedsråd i stiftet, som er repræsenteret i undersøgelsen, hvorfor der 
også kan være nogle fra Næstved Provsti, som ikke har deltaget. I afsnittet “Hvem har deltaget 
i undersøgelsen” kan læseren se, hvem fra provstiet, der har deltaget. Såfremt der er sogne, 
der mangler, er deres besvarelser ikke repræsenteret i rapporten. 

Særligt om tabellerne 

Tabellerne behandler kun gyldige besvarelser, derfor kan antallet af besvarelser variere fra 
tabel til tabel. 

I undersøgelser som denne, hvor der ikke er mange deltagere, har decimaltallene ikke den 
store betydning, derfor har vi afrundet dem til hele tal. Det har dog den konsekvens, at 
procenterne ikke altid kan lægges sammen til 100. I nogle tabeller er summen af procenterne 
lidt over eller under 100. Det er ikke en regnefejl, men blot en bivirkning af afrundingen. 

I de tilfælde hvor menighedsrådsrepræsentanterne har valgt at uddybe deres svar, har vi ikke 
rettet deres indtastninger. De er præsentereret, som de er indskrevet. 

3. Hvem har deltaget i undersøgelsen 

Følgende har deltaget i undersøgelsen: Fuglebjerg Sogn (7331), Herlufsholm Sogn (7306), 
Rønnebæk Sogn (7500), Mogenstrup Sogn (7503), Næstelsø Sogn (7502), Karrebæk Sogn 
(7304), Sankt Jørgens Sogn (9111), Glumsø Sogn (7519), Bavelse Sogn (7520), Næsby Sogn 
                                                        

1 Denne rapporttype adskiller sig fra FUVs normale rapporter, som er meget mere 
dybdegående og analytiske. 
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(7462), Holme Olstrup Sogn (7501), Toksværd Sogn (7499), Sankt Mortens Sogn (7511), 
Aversi Sogn (7513), Sandby Sogn (7464), Tybjerg Sogn (7514), Tyvelse Sogn (7463), 
Vrangstrup Sogn (7465), Vejlø Sogn (7504), Holsted Sogn (9162), Herlufmagle Sogn (7515), 
Tystrup Sogn (7328), Haldagerlille Sogn (7329), Everdrup Sogn (7472), Marvede Sogn (7334), 
Hyllinge Sogn (7335), Vallensved Sogn (7333), Skelby Sogn (7518), Gunderslev Sogn (7307), 
Fensmark Sogn (7516), Hammer Sogn (7506), Vester Egesborg Sogn (7505), Fodby Sogn 
(7305), Sankt Peders Sogn (7510), Snesere Sogn (7473). I alt 35 sogne/pastorater har 
deltaget. 

 

4. Intern enighed i menighedsrådene om diakoni 

Følgende tabel viser, hvorvidt der er enighed i menighedsrådene om, hvad der er diakoni. 

Tabel 1: Er der enighed i det samlede menighedsråd om, hvad der er diakoni? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 15 43 
Nej 2 6 
Ved ikke / Har ikke drøftet det 18 51 
Total 35 100 
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5. Hvad mener menighedsrådene er diakoni 

Følgende tabel viser, hvad menighedsrådene anser som diakoni. De typer diakoni, som flest 
menighedsrådsrepræsentanter har valgt, er dem som ligger øverst i tabellen. Procenten er 
udregnet på baggrund af, hvor mange menighedsråd har besvaret spørgsmålet (se “n” nederst 
i tabellen). De menighedsråd, som mener, at der er andet, som er diakoni, har fået muligheden 
for at skrive, hvad dette er. Se disse svar i bilag 1. 

Tabel 2: Hvad mener menighedsrådene er diakoni? 

Diakonityper Antal Procent 

Ældrearbejde 35 100 

Besøgstjeneste 29 83 

Sorggrupper 29 83 

Fællesspisning 28 80 

Foredrag 26 74 

Sjælesorgsarbejde 26 74 

Caféarbejde 21 60 

Kirkebil 21 60 

Arbejde med socialt udsatte (f.eks. 
misbrugere, fængslede eller hjemløse) 20 57 

Håndarbejdsgrupper 20 57 

Arbejde med migranter, fremmede 
og/eller flygtninge 20 57 

Stillegudstjenester 18 51 

Arbejde med demensramte og pårørende 18 51 

Babysalmesang 17 49 

Juniorkonfirmander 16 46 

Korarbejde 14 40 

Natkirke 14 40 

Gravidsamtaler 13 37 

Aspekter af højmessen 13 37 

Lektiecafe 12 34 

Andre områder 10 29 

Børneklub 6 17 

Ved ikke 3 9 
n =  35 
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Følgende tabel viser hvor mange menighedsråd, der har valgt et givent antal diakonityper. 
Dvs. hvis der kun er ét menighedsråd, der mener, at alle de ovenforstående diakonityper er et 
udtryk for diakoni, så vil der stå, at 1 menighedsråd mener, at alle 21 diakonityper er et 
udtryk for diakoni. “n” nederst i tabellen viser hvor mange, der har besvaret spørgsmålet. 

Tabel 3: Hvor mange diakonityper har menighedsrådene valgt? 

Antal diakonityper 
Antal menighedsråd som 

har valgt antallet af 
diakonityper 

23 2 
22 2 
21 1 
19 1 
17 2 
16 1 
13 3 
12 3 
11 5 
10 5 
9 3 
8 2 
7 2 
6 1 
3 2 

n =  35 

  

6. Diakoni i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Følgende tabel viser hvor mange menighedsråd, der har formuleringer om diakoni i deres 
visions- og målsætningspapirer. Formuleringerne kan ses i bilag 2. 

Tabel 4: Har I konkrete formuleringer omkring diakoni i jeres visions- og målsætningspapirer? 

Målsætninger Antal Procent 

Ja 7 20 
Nej 28 80 
Total 35 100 
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7. Hvor aktive er provstiet og sognene i at fremme diakonalt arbejde på tværs 

De følgende to spørgsmål har menighedsrådsrepræsentanterne svaret på i deres egenskab 
som præster. 

Tabel 5: I hvilken grad er du som sognepræst engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs 
af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

1. Slet ikke 3 9 
2. I meget lav grad 5 14 
3. I lav grad 8 23 
4. I nogen grad 10 29 
5. I høj grad 7 20 
6. I meget høj grad 2 6 
Total 35 101 

  

Tabel 6: I hvilken grad er det øvrige menighedsråd engageret i at fremme diakonalt arbejde på 
tværs af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

1. Slet ikke 4 11 
2. I meget lav grad 7 20 
3. I lav grad 9 26 
4. I nogen grad 10 29 
5. I høj grad 4 11 
7. Ved ikke 1 3 
Total 35 100 
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De følgende to spørgsmål har menighedsrådsrepræsentanterne besvaret på vegne af 
menighedsrådene. 

Tabel 7: I hvilken grad oplever I provsten er engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs af 
sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

1. Slet ikke 1 3 
3. I lav grad 4 11 
4. I nogen grad 7 20 
5. I høj grad 15 43 
6. I meget høj grad 4 11 
7. Ved ikke 4 11 
Total 35 99 

  

Tabel 8: I hvilken grad oplever I provstiudvalget (ekskl. provsten) er engageret i at fremme 
diakonalt arbejde på tværs af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

1. Slet ikke 1 3 
2. I meget lav grad 4 11 
3. I lav grad 4 11 
4. I nogen grad 4 11 
5. I høj grad 12 34 
7. Ved ikke 10 29 
Total 35 99 

  



Spørgeskemabesvarelser fra Næstved Provsti 

S. 9      Hvordan har det diakonale arbejde udviklet sig 

 

8. Hvordan har det diakonale arbejde udviklet sig 

Tabel 9: Hvordan har det diakonale arbejde i sognet udviklet sig? 

Svarmulighed Antal Procent 

Der har tidligere været mere diakonalt arbejde i sognet 6 17 
Der er så meget diakonalt arbejde, som der altid har 
været 16 46 

Der er mere diakoni, end der tidligere har været 7 20 
Der har ikke tidligere været diakonalt arbejde i sognet 3 9 
Ved ikke 3 9 
Total 35 101 
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8.1 Hvorfor nogle sogne har mindre diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor nogle sogne har oplevet nedgang i diakonien. Det været muligt at 
markere flere svar. Tabel 9 viser hvor mange sogne, der har mindre diakoni. 

Tabel 10: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, sogne med mindre diakoni 

Svarmulighed Antal Procent 

Manglende ressourcer til det konkrete arbejde 2 18 
Manglende frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 3 27 

Manglende frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 1 9 

Problemer med bureaukrati 0 0 
Manglende viden om hvordan kirken kan arbejde 
diakonalt 1 9 

Manglende overvejelser omkring at vi har en rolle på 
området 0 0 

Faldende efterspørgsel på diakoni 1 9 
Faldende fokus på diakoni fordi det ikke er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 1 9 

Andre årsager 2 18 
Ved ikke 0 0 
Total 11 99 
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8.2 Hvorfor nogle sogne har den samme mængde diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor nogle sogne har den samme mængde diakoni. Det været muligt 
at markere flere svar. Tabel 9 viser hvor mange sogne, der har den samme mængde diakoni. 

Tabel 11: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, sogne med samme mængde 
diakoni 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi oplever samme efterspørgsel på diakoni som altid 8 44 
Vi har et konstant antal af medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 3 17 

Vi har samme fokus på diakoni som altid, fordi det ikke 
er et af provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 1 6 

Vi har samme fokus på diakoni som altid, fordi det er et 
af provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 2 11 

Andre årsager 1 6 
Ved ikke  3 17 
Total 18 101 

  

8.3 Hvorfor nogle sogne har mere diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor nogle sogne har mere diakoni. Det været muligt at markere flere 
svar. Tabel 9 viser hvor mange sogne, der har mere diakoni. 

Tabel 12: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, sogne med mere diakoni 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi oplever en stigende efterspørgsel på diakoni 1 11 
Vi bruger diakoni til at vise, at kirken har et 
diakonalt/socialt ansvar 4 44 

Vi har et stigende antal medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 2 22 

Vi har stigende fokus på diakoni, fordi det er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 0 0 

Andre årsager 2 22 
Ved ikke  0 0 
Total 9 99 

  



Spørgeskemabesvarelser fra Næstved Provsti 

S. 12      Oplever menighedsrådene udfordringer ifm. det diakonale arbejde 

 

9. Oplever menighedsrådene udfordringer ifm. det diakonale arbejde 

Følgende tabel viser, hvorvidt menighedsrådene oplever udfordringer med det diakonale 
arbejde. Det er kun menighedsråd, der har mere eller samme diakoni, som har svaret på dette 
spørgsmål. Det var muligt at markere flere svarmuligheder. Dem som har mindre diakoni 
besvarede samme spørgsmål i tabel 10. 

Tabel 13: Oplever I en eller flere af følgende udfordringer ifm. det diakonale arbejde? 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi mangler ressourcer til det konkrete arbejde 16 29 
Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 13 23 

Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 10 18 

Vi har problemer med bureaukrati 4 7 
Vi har ikke viden om, hvordan vi kan arbejde diakonalt 2 4 
Vi oplever faldende efterspørgsel på diakoni 3 5 
Vi har ikke overvejet, at vi har en rolle på området 0 0 
Andre udfordringer 3 5 
Vi oplever ingen udfordringer ifm. det diakonale arbejde 3 5 
Ved ikke 1 2 
Ikke relevant 1 2 
Total 56 100 
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10. Hvad vil kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Følgende tabel viser hvilken indsats, menighedsrådene mener kan hæve den diakonale 
indsats. Dem, der har svaret “Andet”, har haft muligheden for at uddybe deres svar. Deres svar 
kan findes i bilag 3. 

Tabel 14: Vil særligt én eller flere af disse tiltag kunne løfte den diakonale indsats for jer? 

Svarmulighed Antal Procent 

Temadage/kurser til inspiration 21 34 
Temadage/kurser med viden 13 21 
Konsulenthjælp fra en ansat på provsti- eller stiftsniveau 17 27 
Andet 11 18 
Total 62 100 

11. Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er 
knyttet til et specifikt tiltag eller projekt 

Følgende tabel viser, hvorvidt menighedsrådene samarbejder med eksterne organisationer 
om diakoni, som ikke er tilknyttet et projekt. Dem, der har et sådant samarbejde, er blevet 
opfordret til at skrive, hvem de har et samarbejde med. Disse besvarelser kan findes i bilag 4. 

Tabel 15: Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er knyttet 
til et specifikt tiltag eller projekt? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 11 31 
Nej 22 63 
Ved ikke 2 6 
Total 35 100 
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12. Coronakrisen for sognene 

Følgende tabeller omhandler, hvorvidt coronakrisen har påvirket det diakonale arbejde i 
sognet. 

12.1 Har coronakrisen fået menighedsrådene til at genoverveje deres diakonale tiltag 

Tabel 16: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at genoverveje jeres diakonale tiltag? 

Svarkateogri Antal Procent 

1. Slet ikke 5 14 
2. I meget lav grad 8 23 
3. I lav grad 5 14 
4. I nogen grad 12 34 
5. I høj grad 3 9 
7. Ikke relevant 2 6 
Total 35 100 

  

12.2 Har coronakrisen fået menighedsrådene til lave forandringer på deres diakonale tiltag 

Tabel 17: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at lave konkrete forandringer på jeres 
diakonale tiltag? 

Svarkategori Antal Procent 

1. Slet ikke 7 20 
2. I meget lav grad 5 14 
3. I lav grad 5 14 
4. I nogen grad 12 34 
5. I høj grad 2 6 
6. I meget høj grad 1 3 
7. Ikke relevant 3 9 
Total 35 100 
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12.3 Har menighedsrådene diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen 

Tabel 18: Har I diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 7 20 
Nej 28 80 
Total 35 100 

  

12.4 Har menighedsrådene igangsat diakonale tiltag som svar på coronakrisen 

De menighedsråd, som har igangsat diakonale tiltag ifm. coronakrisen, er blevet opfordret til 
at skrive om tiltagene. Deres svar kan findes i bilag 5. 

Tabel 19: Har I igangsat diakonale tiltag, som svar på coronakrisen? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 15 43 
Nej 20 57 
Total 35 100 
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13. Bilag 1 - Hvad menighedsrådene ellers opfatter som diakoni 

Tabel 20: Hvad opfatter menighedsrådene ellers som diakoni? 

Sogn Andet der er diakoni 

Fuglebjerg Sogn (7331) I virkeligheden er alle tiltag, hvor vi har kontakt til 
mennesker, en form for diakoni 

Sankt Jørgens Sogn 
(9111) Børne og ungdomsarbejde, frivillige, 

Glumsø Sogn (7519) Alt kan være diakoni, der jo 'bare' er social omsorg på et 
kristent grundlag 

Bavelse Sogn (7520) Alt kan være diakoni, der jo 'bare' er social omsorg på et 
kristent grundlag 

Næsby Sogn (7462) Alt kan være diakoni, der jo 'bare' er social omsorg på et 
kristent grundlag 

Holme Olstrup Sogn (7501) Julehjælp, konfirmationshjælp, udflugter med ældre 

Toksværd Sogn (7499) Julehjælp, 

Holsted Sogn (9162) 
Hvad med menighedsplejen, der er selvstændig! Den 
laver en masse diakonalt arbejde, så rådet ikke gør, og 
det er der ikke muligt at beskrive her! 

Sankt Peders Sogn (7510) Telefonlinje for unge 

Snesere Sogn (7473) Julehjælp og konfirmationsbidrag 
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14. Bilag 2 - Hvad står der i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Tabel 21: Hvad står der i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Sogn Målsætning 

Glumsø 
Sogn (7519) 

... at styrke gudstjeneste og fællesskab …  ... indgår 
naturligt i livet …  Fastholde og udvikle initiativer for 
børn, unge og ældre  Voksenkor, pigekor, baby 
salmesang samt tumling salmesang   Koncerter med stor 
alsidighed 

Bavelse 
Sogn (7520) 

... at styrke gudstjeneste og fællesskab …  ... indgår 
naturligt i livet …  Fastholde og udvikle initiativer for 
børn, unge og ældre  Voksenkor, pigekor, baby 
salmesang samt tumling salmesang   Koncerter med stor 
alsidighed 

Næsby 
Sogn (7462) 

... at styrke gudstjeneste og fællesskab …  ... indgår 
naturligt i livet …  Fastholde og udvikle initiativer for 
børn, unge og ældre  Voksenkor, pigekor, baby 
salmesang samt tumling salmesang   Koncerter med stor 
alsidighed 

Holme 
Olstrup 

Sogn (7501) 

MR ønsker en levende kirke for menigheden i bredeste 
forstand. Der er en vifte af tilbud til alle aldre. 
Torsdagsmøder, menighedsmøder, fælles foredrag, 
stillegudstjenester og almindelige gudstjenester og 
højmesser. Sidste skud på stammen er filmaftener, 
kirkebørnekor og fejring af 5 års dåbsdag. Vi tager hånd 
om transport af ældre til gudstjeneste og møder. 

Toksværd 
Sogn (7499) 

Mr ønsker en levende kirke for menigheden i bred 
forstand. Der er en vifte af tiltag for alle aldre. 
Torsdagsmøder, menighedsmøder, fælles foredrag, stille 
gudstjenester, almindelige gudstjenester og højmesser. 
Sidste skud på stammen er filmaften, kirkebørnekor, 
fejring af 5 års dåbsdag. Vi tager hånd om transport af 
ældre til gudstjenester og møder. 

Vejlø Sogn 
(7504) 

'Omsorg' er eksplicit én af en lang liste af værdier fra 
Vejløs visions- og målsætningspapirer. 
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Everdrup 
Sogn (7472) 

Everdrup menighedspleje    Menighedsrådet i Everdrup 
samler ind til menighedsplejen til specielle lejligheder og 
modtager med tak alle bidrag.    Menighedsrådet har 
nedsat et lille udvalg med tre af rådets medlemmer samt 
sognepræst Ingrid Sofie Rosengren, der vil tage sig af 
ansøgninger. Kniber det med at få sendt en skriftlig 
ansøgning, er man velkommen til at henvende sig 
personligt til præsten og få hjælp til denne.    Se: "Ny 
vedtægt for Menighedsplejen under Everdrup 
Menighedsråd" nederst         Ny vedtægt for 
Menighedsplejen under Everdrup Menighedsråd    
Hjemsted: Everdrup Sogn    Menighedsplejen drives af 
Menighedsrådet og bestyres af et udvalg under 
menighedsrådet.    Menighedsplejeudvalget:    
Sognepræst Ingrid Sofie Rosengren, kasserer Helle 
Østenby Petersen, Tove Gurresø og Maria Nielsen.    
Menighedsplejens regnskab:    Der er oprettet særskilt 
konto i menighedsrådets regnskab udelukkende til brug 
for menighedsplejen.    Menighedsplejens Formål: At 
støtte og opmuntre medlemmer af folkekirken i Everdrup 
Sogn.    1) Ved at give julehjælp efter rettidig ansøgning 
via formular. Konfirmationshjælp gives ligeledes efter 
ansøgning.    Julehjælp ydes i form af julekurve fra 
Svovlstikkerne og Menighedsplejen tilkøber fersk kød og 
evt. julegave eller gavekort til familiernes børn under 18 
år. Bilag herfor behandles som beskrevet nedenfor.    
2)Ved anden hjælp til økonomisk trængte personer efter 
en konkret vurdering.    3)Ved sogneudflugter eller 
menighedsplejens egne udflugter for børnefamilier i 
sognet.    4)Ved tilskud til økonomisk trængte familiers 
egne ferieudflugter fx til BonBon-Land efter ansøgning 
på samme måde som ved anden økonomisk hjælp. Dvs. 
refundering af udgift efter modtagelse af bilag.    
Ansøgninger sendes til en af sognepræsterne. 
Ansøgningerne behandles og vurderes i anonymiseret 
form af Menighedsplejeudvalget. Personoplysninger 
behandles fortroligt af sognepræsterne.      
Sognepræster og menighedsråd kan tillige indstille 
personer til modtagelse af hjælp fra menighedsplejen.    
Kassereren udbetaler bevilgede beløb til ansøgers 
konto, når der er modtaget attesteret bilag for udgift.    
Ansøgninger destrueres efter behandling og udbetaling 
samt modtagelse af bilag.    Alle bilag opbevares af 
kassereren.    Bilagene påføres ikke navn på modtager, 
men attesteres af sognepræsterne.    Menighedsplejens 
indtægter:    Sangcafé    Kirkens indsamlingsbøsse    
Gratis koncerter, hvor der reklameres for 
menighedsplejen    Svovlstikkerne: julekurve og legetøj. 
(Gavekort kan købes til større børn under 18 år, som 
herefter faktureres og refunderes)    Menighedsplejen 
omtales i Kirkenyt forår og efterår med ansøgningsfrist 
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Sogn Målsætning 
for konfirmations- og julehjælp og oplysning om andre 
muligheder for at søge samt procedure.    På Facebook i 
forbindelse med arrangementer.    Plakater i forbindelsen 
med arrangementer (glasskabet v/præsteboligen, skuret 
v/busstoppestedet) m.m.    Vedtægten offentliggøres på 
Sognets hjemmeside og i glasskabet.    Vedtaget på 
menighedsrådsmødet august 2019 
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15. Bilag 3 - Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Tabel 22: Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Rønnebæk 
Sogn (7500) 

Det er simpelthen begrænset hvad en præst kan magte, 
ideer kan være mange. menighedsrådet kan vækkes til 
at se, men ikke alle pastorater kan trække store visioner. 
Og det kræver frivillige - en der står for syklubben osv. 

Karrebæk 
Sogn (7304) Intet, der er i forvejen rigelige inspirerende tilbud 

Glumsø 
Sogn (7519) Penge 

Bavelse 
Sogn (7520) Penge 

Næsby 
Sogn (7462) Penge 

Holsted 
Sogn (9162) Nej 

Everdrup 
Sogn (7472) Fast præst i præsteboligen i sognet 

Marvede 
Sogn (7334) 

Vi mangler en indgang til menneskene, som ikke 
kommer i kirken 

Vallensved 
Sogn (7333) Viden om sognets sammensætning 

Fodby Sogn 
(7305) Rigelig inspiration og muligheder i forvejen 

Sankt 
Peders 

Sogn (7510) 
Manglende ressourcer 
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16. Bilag 4 - Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som 
ikke er knyttet til et specifikt tiltag 

Tabel 23: Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er knyttet 
til et specifikt tiltag eller projekt? 

Sogn Samarbejdspartnere 

Herlufmagle Sogn (7515) Lions Club 

Herlufsholm Sogn (7306) Røde kors besøgstjeneste, Næstved. Sorggruppe, Sct. 
Peder/Rønnebæk 

Holme Olstrup Sogn (7501) 
Besøgsvenner til flygtninge i Næstved kommune, 
døgninstitutionen Diamanten Næstved kommune  
Idrættens venner, Holme Olstrup idrætsforening 

Holsted Sogn (9162) 

Holsted kirkes Menighedspleje varetager det meste af 
sognets diakoni. Vores samarbejdspartner er frikirker 
eks. Frelsens hær. Det er Næstved kommune. Det er 
Næstved Storcenter/Salling group/ Starbucks. Det er 
Svovlstikkerne i Næstved. Og selvfølgelige 
nabomenighedsplejerne i byen. 

Hyllinge Sogn (7335) Svovlstikkerne, Næstved - mh på julehjælp 

Marvede Sogn (7334) Svovlstikkerne, Næstved - julehjælp 

Sankt Peders Sogn (7510) 

De samvirkende menighedspleje, Næstveds økumeniske 
præstegruppe, Næstved ungdomsskole og Center for 
handikap og psykiatri, Sjølund Genbrugsbutik, Næstved 
Cityforening, 

Toksværd Sogn (7499) 

Diamanten døgninstitution Næstved Kommune, 
besøgsvenner til flygtning i Næstved kommune, 
Idrættens venner Holme Olstrup Idrætsforening, 
Svovlstikkerne i Næstved Kommune 
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17. Bilag 5 - Tiltag startet ifm. coronakrisen 

Tabel 24: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19 

Sogn Coronatiltag 

Fuglebjerg 
Sogn (7331) telefonsamtaler 

Mogenstrup 
Sogn (7503) Hjælp med indkøb og udvidet telefontjeneste 

Næstelsø 
Sogn (7502) Hjælp til indkøb og telefontjeneste 

Sankt 
Jørgens 

Sogn (9111) 

Radio Kirke  Walk talk med præsterne  online 
undervisning af konfirmander 

Glumsø 
Sogn (7519) 

Altså - spørgsmålene lyder på om "I" har …  Vi har ikke 
måttet holde møder, så det er virkelig svært at svare på 
dette.  JEG har fundet nye måder at række ud mod 
mennesker i mine sogne, så jeg ikke brød kontakten 
med dem - og ikke brød reglerne! 

Holme 
Olstrup 

Sogn (7501) 

Ugehilsner, bønner, prædikener fra sognepræst på 
hjemmeside, sjælesorg, telefonkontakt uopfordret til 
udsatte 

Toksværd 
Sogn (7499) 

Uopfordrede telefonsamtaler til ensomme og ældre, 
ugentlige hilsner på hjemmeside, prædiker og bønner og 
information løbende på hjemmeside, sjælesorg 
telefonisk 

Sankt 
Mortens 

Sogn (7511) 

Kirken har været en åben kirke i dagtimerne. Nu prøver 
vi at have en præst i nogle af eftermiddagstimerne, som 
kan tale med gæster, om angst og tristhed ifm. corona. 

Aversi Sogn 
(7513) 

Telefonsamtaler  - telefonisk sjælesorg  Personlige 
samtaler - sjælesorg udendørs 

Sandby 
Sogn (7464) 

Telefonsamtaler - telefonisk sjælesorg  Personlig 
samtale - udendørs 

Tybjerg 
Sogn (7514) 

Telefonsamtaler - telefonisk sjælesorg  Personlige 
samtaler - udendørs 

Everdrup 
Sogn (7472) 

Præsterne har haft telefonisk sjælesorg. BSA har haft 
sjælesorgskontakt via Facebook.  Vi har opfordret FB-
følgere til at kontakte ensomme for at høre, hvordan de 
har det, og om de har brug for noget - positive 
tilbagemeldinger.  I corona-tid fik folk i lokalområdet travlt 
med at tilbyde stiklinger, så vi lavede byttecentral på 
præstegårdens gårdsplads. Lidt alternativt, men dog en 
styrkelse af den sociale sammenhængskraft. 

Hammer 
Sogn (7506) Telefonarbejde 
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Sogn Coronatiltag 

Sankt 
Peders 

Sogn (7510) 
Telefonlinje for Unge 

 


