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2. Indledning 

Denne rapport gennemgår spørgeskemabesvarelserne fra menighedsrådene i Roskilde 
Domprovsti, 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 Roskilde Domprovsti, 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: Roskilde Domsogn (7156), Ågerup Sogn (7167), Vor 
Frue Sogn (7158), Vindinge Sogn (7197), Himmelev Sogn (7160), Jyllinge Sogn (7169), 
                                                        

1 Denne rapporttype adskiller sig fra FUVs normale rapporter, som er meget mere 
dybdegående og analytiske. 
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Roskilde Søndre Sogn (7157), Gadstrup Sogn (7210), Sankt Jørgensbjerg Sogn (7159), 
Gundsømagle Sogn (7170), Syv-Ørsted-Dåstrup Pastorat. I alt 11 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 7 64 
Ved ikke / Har ikke drøftet det 4 36 
Total 11 100 
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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 

Fællesspisning 11 100 

Kirkebil 11 100 

Arbejde med socialt udsatte (f.eks. 
misbrugere, fængslede eller hjemløse) 10 91 

Ældrearbejde 10 91 

Sorggrupper 10 91 

Arbejde med migranter, fremmede 
og/eller flygtninge 10 91 

Besøgstjeneste 9 82 

Caféarbejde 9 82 

Sjælesorgsarbejde 9 82 

Håndarbejdsgrupper 8 73 

Korarbejde 7 64 

Arbejde med demensramte og pårørende 7 64 

Lektiecafe 5 45 

Babysalmesang 5 45 

Stillegudstjenester 5 45 

Aspekter af højmessen 5 45 

Andre områder 5 45 

Foredrag 4 36 

Natkirke 4 36 

Juniorkonfirmander 4 36 

Børneklub 4 36 

Gravidsamtaler 4 36 

Ved ikke 1 9 
n =  11 
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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 

21 2 
19 1 
15 3 
14 1 
11 2 
10 1 
5 1 

n =  11 

  

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 4 36 
Nej 7 64 
Total 11 100 

  



Spørgeskemabesvarelser fra Roskilde Domprovsti 

S. 7      Hvor aktive er provstiet og sognene i at fremme diakonalt arbejde på tværs 

 

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 1 9 
2. I meget lav grad 1 9 
3. I lav grad 5 45 
4. I nogen grad 1 9 
5. I høj grad 1 9 
6. I meget høj grad 1 9 
7. Ved ikke 1 9 
Total 11 99 

  

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 1 9 
2. I meget lav grad 5 45 
3. I lav grad 2 18 
4. I nogen grad 2 18 
7. Ved ikke 1 9 
Total 11 99 
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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 

2. I meget lav grad 2 18 
3. I lav grad 5 45 
4. I nogen grad 1 9 
7. Ved ikke 3 27 
Total 11 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 

2. I meget lav grad 2 18 
3. I lav grad 5 45 
7. Ved ikke 4 36 
Total 11 99 
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8. Hvordan har det diakonale arbejde udviklet sig 

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

Svarmulighed Antal Procent 

Der er så meget diakonalt arbejde, som der altid har 
været 2 18 

Der er mere diakoni, end der tidligere har været 6 55 
Der har ikke tidligere været diakonalt arbejde i sognet 1 9 
Ved ikke 2 18 
Total 11 100 
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8.1 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 10: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, sogne med samme mængde 
diakoni 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi oplever samme efterspørgsel på diakoni som altid 2 100 
Vi har et konstant antal af medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 0 0 

Vi har samme fokus på diakoni som altid, fordi det ikke 
er et af provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 0 0 

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

Andre årsager 0 0 
Ved ikke  0 0 
Total 2 100 

  

8.2 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 11: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, sogne med mere diakoni 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi oplever en stigende efterspørgsel på diakoni 4 29 
Vi bruger diakoni til at vise, at kirken har et 
diakonalt/socialt ansvar 4 29 

Vi har et stigende antal medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 0 0 

Vi har stigende fokus på diakoni, fordi det er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 3 21 

Andre årsager 2 14 
Ved ikke  1 7 
Total 14 100 
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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. 

Tabel 12: Oplever I en eller flere af følgende udfordringer ifm. det diakonale arbejde? 

Svarmulighed Antal Procent 

Vi mangler ressourcer til det konkrete arbejde 6 27 
Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 7 32 

Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 6 27 

Vi har problemer med bureaukrati 0 0 
Vi har ikke viden om, hvordan vi kan arbejde diakonalt 2 9 
Vi oplever faldende efterspørgsel på diakoni 0 0 
Vi har ikke overvejet, at vi har en rolle på området 0 0 
Andre udfordringer 0 0 
Vi oplever ingen udfordringer ifm. det diakonale arbejde 1 5 
Ved ikke 0 0 
Ikke relevant 0 0 
Total 22 100 
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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 13: Vil særligt én eller flere af disse tiltag kunne løfte den diakonale indsats for jer? 

Svarmulighed Antal Procent 

Temadage/kurser til inspiration 2 25 
Temadage/kurser med viden 1 12 
Konsulenthjælp fra en ansat på provsti- eller stiftsniveau 0 0 
Andet 5 62 
Total 8 99 

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

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 5 45 
Nej 5 45 
Ved ikke 1 9 
Total 11 99 
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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 15: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at genoverveje jeres diakonale tiltag? 

Svarkateogri Antal Procent 

1. Slet ikke 3 27 
2. I meget lav grad 1 9 
4. I nogen grad 2 18 
5. I høj grad 2 18 
6. I meget høj grad 1 9 
7. Ikke relevant 2 18 
Total 11 99 

  

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

Tabel 16: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at lave konkrete forandringer på jeres 
diakonale tiltag? 

Svarkategori Antal Procent 

1. Slet ikke 4 36 
2. I meget lav grad 1 9 
3. I lav grad 1 9 
4. I nogen grad 1 9 
5. I høj grad 2 18 
7. Ikke relevant 2 18 
Total 11 99 
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12.3 Har menighedsrådene diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen 

Tabel 17: Har I diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 4 36 
Nej 7 64 
Total 11 100 

  

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

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 4 36 
Nej 7 64 
Total 11 100 
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13. Bilag 1 - Hvad menighedsrådene ellers opfatter som diakoni 

Tabel 19: Hvad opfatter menighedsrådene ellers som diakoni? 

Sogn Andet der er diakoni 

Roskilde Domsogn (7156) 

Ferieudflugter for familier, arrangementer for 
eneforsørgere, julehjælp og andet økonomisk hjem til 
enkeltpersoner, støtte rettet mod børn og unge f.eks. 
konfirmationshjælp og støtte til ture med skolen m.m., 
økonomisk støtte til socialt arbejde i kommunens område 
(vi støtter ikke kommunens projekter økonomisk), 
samarbejdet med de lokale krisecentre for kvinder, 
mentorhjælp og sikkert mere... 

Ågerup Sogn (7167) E-sport for unge (skæve) 

Jyllinge Sogn (7169) Hjælp i forbindelse med stormfloden i 2013 

Roskilde Søndre Sogn 
(7157) 

Folkekirkens feriehjælp, uddeling af julehjælp, opbakning 
om folkekirkens nødhjælps sogneindsamling, opbakning 
til varmestuen kafe klaus som drives af kirkens korshær, 
præstens besøg på værestedet makerscorner for 
sindslidende borgere 

Gundsømagle Sogn (7170) Mandegrupper, indsamling til menighedspleje 
(julehjælpe), kirketur 
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14. Bilag 2 - Hvad står der i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Tabel 20: Hvad står der i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Sogn Målsætning 

Himmelev 
Sogn (7160) 

I vedtægterne for Himmelev sogns sociale arbejde står:  
§4 Udvalgets opgave.  Det er udvalgets opgave at 
foretage uddeling af julehjælp og lignende til værdigt 
trængende i Himmelev sogn.  Udvalget afgør selv, hvem 
der er berettiget til hjælp.    Internt i "Himmelev sogns 
sociale arbejde" arbejder vi ud fra en målsætning om at 
skabe og inviterer til fællesskab.  Fra udvalgets årlige 
fremlæggelse af sit arbejde i Menighedsrådet: 
"Fællesskaber opstår ikke af sig selv, derfor ser 
udvalget, det som et af sine opgaver fortsat at støtte op 
om og iværksætte forskellige fællesskaber, skabe 
kendskab til dem og gøre dem selvkørende. 

Jyllinge 
Sogn (7169) 

•  at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, 
der har særlige behov 

Sankt 
Jørgensbjer

g Sogn 
(7159) 

Sankt Jørgensbjerg Kirke er et kristent fællesskab hvor 
værdierne Tillid, Respekt, Omsorg, Nærvær 
gennemtrænger kirkelivet.    Mål for Sankt Jørgensbjerg 
kirke i 2019  og 2020 i forhold til diakonien:  •  At 
fortsætte og udvikle vores engagement i allerede 
eksisterende sociale sammenhænge med ensomme, 
socialt udsatte og ældre. 
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15. Bilag 3 - Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Tabel 21: Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Roskilde 
Domsogn 

(7156) 

Måske at vi som landets største menighedspleje blev 
inviteret med i stiftet og dermed kunne være en 
medspiller. 

Himmelev 
Sogn (7160) 

Idéer til diakonalt arbejde er der nok af i himmelev sogn, 
men vi mangler personer/frivillige til at udføre dem, tage 
ansvar for dem. 

Jyllinge 
Sogn (7169) At vi bruger samvirkende menighedsplejers tilbud bedre 

Roskilde 
Søndre 

Sogn (7157) 
Tilgang af mennesker, som vil gøre en indsats 

Sankt 
Jørgensbjer

g Sogn 
(7159) 

Vi har godt samarbejde i bydelen bl.a. i forbindelse med 
"stop spild lokalt" (bekæmpelse af madspild) og imellem 
menighedsplejerne i roskilde. Men vi har hverken 
økonomiske eller personalemæssige ressourser til mere. 
lige umiddelbart. 
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16. Bilag 4 - Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som 
ikke er knyttet til et specifikt tiltag 

Tabel 22: Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er knyttet 
til et specifikt tiltag eller projekt? 

Sogn Samarbejdspartnere 

Himmelev Sogn (7160) Roskilde Kommune (sundhedsplejersker på skoler og 
Mandefællesskaber) 

Jyllinge Sogn (7169) Samvirkende Menighedsplejer  Røde Kors Gundsø 
Lokalafd. 

Roskilde Domsogn (7156) 

Red barnet Roskilde, Kafe Klaus Roskilde, Samvirkende 
Menighedsplejer, Roskilde Kommune, Røde Kors 
Roskilde, Kvindekrisecenteret Roskilde, Hanne 
Mariehjemmet Roskilde, sikkert flere jeg har glemt i 
farten 

Roskilde Søndre Sogn 
(7157) 

Jakobskirkens Sociale Arbejde (den lokale 
menighedspleje i Roskilde Søndre sogn) er medlem af 
Samvirkende Menighedsplejer. Herfra får vi 
nyhedsbreve, konsulenthjælp, tilskud til julehjælp, tilskud 
til opstart af madklub for enlige forsørgere med børn, 
formidling af Folkekirkens Feriehjælp.  Kirkens Korshærs 
lokale varmestue Kafe Klaus støtter vi moralsk, og 
menighedsrådet har tegnet et partnerskab så 
kirkekassen årligt giver 10.000 kr. til varmestuen. Vi 
støtter landsindsamlingen sidst i november ved at prøve 
at skaffe indsamlere.  Folkekirkens Nødhjælp udfører 
diakonal hjælp på verdensplan. Konfirmanderne og 
voksne fra menigheden er med som indsamlere ved 
sogneindsamlingen i marts måned.  Roskilde kommune 
bidrager med kr. 10.000 i årligt tilskud til 
menighedsplejens lokale arbejde.  Jakobskirkens 
Sociale Arbejde samarbejder med Roskilde Domsogns 
menighedspleje om månedlig fællesspisning for enlige 
forsørgere med børn.  Roskilde Kommunes 
sundhedsfaglige indsats for 'Mænd 60+' har vi et 
samarbejde med, så præsten kan henvise typisk enlige 
mænd til de tilbud, der findes i kommunalt regi. 

Ågerup Sogn (7167) Folkekirkens Nødhjælp  Tværkulturelt Center  Cafe 
Klaus (Kirkens korshær) 
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17. Bilag 5 - Tiltag startet ifm. coronakrisen 

Tabel 23: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19 

Sogn Coronatiltag 

Roskilde 
Domsogn 

(7156) 

Vi har i menighedsplejen afsat (foreløbig) 100.000 til 
særlige coronatiltag, det har indtil nu udmøntet sig i: 
Blomster/chokolade hilsener til besøgsværter, 
børnesorggruppe, ungesorggruppe og 
voksensorggruppe, tilbud om flere timer til 
sorggruppelederne, så de kan kontakte deltagerne 
telefonisk, tilbud om takeaway mad (1 gang om 
måneden) til alle vores deltagere i fællesspisning for 
eneforsørgere, kontakt til konfirmandforældre der har 
søgt konfirmationshjælp om takeaway, støtte og midler til 
begge sognets krisecentre - herunder påskeplatte fra 
lokal restaurant og økonomisk støtte til hvad de nu 
syntes; 5000 kr. til hvert af sognets 4 plejehjem, så de 
kunne give beboerne en påskehilsen.   Lige nu arbejder 
vi på at sognets drengekor og pigekor kan synge for 
plejehjemmene, F.eks. stå udenfor og synge for de åbne 
vinduer.  På sognets hjemmeside markering af at man 
stadig kan kontakte præster for en samtale; daglige "ord 
til trøst og opmuntring" på Facebook; hilsener sendt til 
vores børnefamilier.  Jeg har helt sikkert glemt noget, 
der er en del i natkirkeregi, som sikkert også kan kaldes 
diakoni. 

Ågerup 
Sogn (7167) 

Telefon til de ældre - jævnligt v/præst  
Udendørsgudstjenester for plejehjemmet  Meditation og 
andagter på nettet - dagligt 

Roskilde 
Søndre 

Sogn (7157) 

Igangsat: vi har ansøgt midler hos TrygFonden og fået 
afslag, fordi vi gerne vil sende dårligt stillede 
børnefamilier, som nu har været henvist til hinanden på 
få kvadratmeter i lang tid, på nogle dages betalt 
sommerhusophold. Som tiltrængt pusterum. Nu søger vi 
andre fonde om midler til det. 
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Sogn Coronatiltag 

Sankt 
Jørgensbjer

g Sogn 
(7159) 

Befrielsen:  Markering dagen før. Man kunne komme 
forbi kirken og møde præster og organister. Vi sang et 
par gange i timen (udendørs). Alle kunne komme - hilse 
på, få en snak - og hente et lys til at stille i vinduet på 
selve befrielsesaftnen.    Bededag: tilsvarende. Man 
kunne komme og hilse på præsten (og FDFerne kunne 
få et mærke) hente en hvede til at spise hjemme, så vi 
kunne være "sammen hver for sig".    Generelt har 
præsterne jævnligt ringet til de frivillige netværk.   Samt 
på facebook div. hilsner med ord, musik, bønner samt 
forslag til små gåture i lokalområdet, forbi steder med en 
historie, så der var noget fælles-hver-for-sig at gøre og 
efterfølgende tale om/ ringe sammen om. = anledning til 
at komme ud.//[[Andet initiativ]]\Tomat-hilsen  Vi har 
været ude og aflevere et tomat-plante-kit til alle vores 
konfirmander (dvs. dem vi underviser + dem vi skal 
konfirmere, som evt. har gået til forberedelse andre 
steder. I alt knap 100. Initiativet er sket i samarbejde 
med By Rum Lab og tomatbasen.dk    Befrielsesaftnen  
Vores fælles befrielsesgudstjeneste var aflyst i stedet 
inviterede vi via facebook og hjemmeside til at man 
kunne komme forbi kirken søndag eftermiddag ml 14-16 
og hente lys til at stille i vinduerne på befrielsesaftnen.  
Præster og den ene organist var der og sang "I Danmark 
er jeg født" ca hver halve time. Og folk kunne synge 
med. Omkring en 40-50 stykker var forbi og hilse på.    
Store Bededag  Vores aftengudstjeneste med FDF, hvor 
vi plejer at varme hveder over bål, var aflyst i stedet 
kunne man via facebook skrive sig op til selv at komme 
forbi sognegården og hente hveder. En af præsterne 
stod og gav folk hveder. Der var 100 hveder der blev 
givet væk.    Præstehilsner  Vi valgte ikke at filme 
egentlige gudstjenester til nettet, men henviste til DRs 
gudstjenester. I stedet skrev v små hilsner og ideer til 
gåture i lokalområdet med historier tilknyttet, g vi lavede 
korte søndagsrefleksioner med ideer til musik eller en 
salme.    Påskehilsen.  Vi skrev ud til vores 3 plejehjem 
med en påskehilsen, der enten blev læst højt for 
beboerne, kom ud til alle beboerne, eller kom op på 
afdelingernes opslagstavler. Vedlagt påskehilsnerne var 
en chokolade (i indpakning)    Telefonsamtaler  
Præsterne har benyttet ekstra tid til telefonsamtaler  og 
sjælesorg via telefonen. 

 


