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2. Indledning 

Denne rapport gennemgår spørgeskemabesvarelserne, som er indsamlet ifm. projektet 
“Diakoni i Roskilde 2020”. Projektet har til formål at kortlægge hvilke holdninger til diakoni 
og hvilke diakonale tiltag, som menighedsrådene og provstiudvalgene i Roskilde Stift har. 
Informationerne skal bruges som oplæg til debat om hvad menighedsrådene, 
provstiudvalgene og stiftet vil med diakoni, samt give et indblik i hvilken form for diakonale 
tiltag, der er i stiftet. Informationerne er indsamlet via et spørgeskema, som er udviklet i et 
samarbejde mellem Roskilde Stift og Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter. 

Rapporten er delt i to dele. I del 1 gennemgår vi provstiudvalgenes besvarelser, og i del 2 
gennemgår vi menighedsrådenes besvarelser. Vi præsenterer provstiudvalgenes besvarelser, 
så man kan se, hvad det enkelte provstiudvalg har svaret. Dette har den fordel, at læseren kan 
få et præcist indblik i, hvordan forholdene er i provstiudvalgene. Det har dog også den 
ulempe, at vi ikke laver en traditionel optælling af, hvad provstiudvalgene har svaret, sådan 
som man normalt har i tabeller. For at imødekomme denne problemstilling har vi designet 
tabellerne, så det er lettere at se hvilke provstier, der har de samme svar. Sognenes 
besvarelser præsenterer vi i traditionelle tabeller. 

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 går ofte igen, da flere af tabellerne 
baserer sig på samme spørgsmålstype.1 

Undersøgelsens metode 

Præster og provster har på vegne af menighedsråd og provstiudvalg besvaret et spørgeskema 
om hvilke holdninger, menighedsrådene og provstiudvalgene har til diakoni, og hvilke 
diakonale tiltag de driver. Det betyder, at denne undersøgelse ikke er en komplet og 
dybdegående afdækning af menighedsrådenes og provstiudvalgenes holdninger til diakoni, 
men er et udtryk for den indsigt, man kan opnå om deres holdninger via præsternes og 
provsternes viden om dem. Yderligere har vi ikke besvarelser fra alle sogne, hvorfor 
undersøgelsen ikke er dækkende for hele stiftet. Se afsnittet “Dækningsprocent” for mere. 

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

En fejl i spørgeskemaet 

Spørgeskemaet blev udviklet igennem flere møder, og blev afprøvet af én provst og to 
sognepræster. På trods af det grundige forarbejde er der en fejl i spørgeskemaet. I starten af 
spørgeskemaet beder vi menighedsrepræsentanterne om at svare på vegne af 
menighedsrådene. Vi giver dem dog ikke mulighed for at vælge hvilket menighedsråd, de 

                                                        

1 Denne rapporttype adskiller sig fra FUVs normale rapporter, som er meget mere 
dybdegående og analytiske. 
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repræsenterer. I stedet beder vi dem om at vælge ét sogn. Da der er flere sogne end 
menighedsråd, bliver nogle af repræsentanterne derfor nødt til at besvare spørgeskemaet 
flere gange, hvis de skal svare på vegne af deres menighedsråd. Det er ikke muligt at fastslå, 
hvorvidt repræsentanterne har gjort dette, og det er heller ikke muligt at fastslå, hvad dette 
problem betyder for undersøgelsen. Vores vurdering er, at problemstillingen gør resultaterne 
lidt mindre præcise. Vi forventer dog stadigvæk, at resultaterne giver en fornuftig ide om, 
hvordan holdningerne til diakoni er i stiftet og provstierne. Vi vil dog opfordrer læseren til 
ikke at lægge for meget vægt på de præcise procentfordelingerne på spørgsmålene, men i 
stedet tolke dem som tendenser for, hvordan holdningerne og forholdene er. På den måde 
mener vi, at læseren kan bruge resultaterne til at have en oplyst samtale om diakonien i stiftet 
og provstierne. Fejlen skaber dog ikke problemer med provstiudvalgsrepræsentanternes 
besvarelser, da de kun har haft muligheden for at vælge hvilket provsti, de repræsenterer. 

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 decimalerne til hele tal. Det har dog den konsekvens, 
at procenterne ikke altid kan lægges sammen til 100. I nogen tabeller er summen af 
procenterne lidt over eller under 100. Det er ikke en regnefejl, men blot en bivirkning af 
afrundingen. 

En række af tabellerne har for mange koloner til, at de kan være på én side. Derfor har vi delt 
dem op i to dele. Hvor vi har splittet tabellerne op grundet kolonnebredden, har vi skrevet 
“1/2” og “2/2” i titlen for at vise, at det er henholdsvis den første og anden del af tabellen. 

Enkelte tabeller har for mange rækker til at tabellerne kan være på én side. I disse tilfælde har 
tabellerne så mange rækker, at tabellen må forlænges til den efterfølgende side. Man kan 
genkende sådanne forlængede tabeller på, at forlængelsen ikke har nogen titel og ligger i 
direkte forlængelse af en anden tabel. 

Om bilagene 

Bilagene består af repræsentanternes kommentarer til spørgsmålene. Vi har sorteret 
kommentarerne på baggrund af det relevante spørgsmål samt det sogn og provsti, de kommer 
fra. I de tilfælde hvor repræsentanterne har valgt at uddybe deres svar, har vi ikke rettet 
deres indtastninger. De er præsentereret, som de er indskrevet. 

Enkelte af tabellerne i bilagene er tomme. Disse tabeller er tomme, da der ikke er nogen 
menighedsråd fra provstiet, som har uddybet deres svar på det givne spørgsmål. Vi har ladet 
dem stå i rapporten, så læseren kan se, at der ikke er nogen uddybning fra det givne provsti. 
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3. Dækningsprocent 

Vi har udregnet en “dækningsprocent”, som viser hvor mange sogne og provstier 
undersøgelsen har besvarelser fra. For sognene er procenten udregnet ved at holde antallet af 
besvarende sogne op imod det totale antal sogne. For provstierne er procenten udregnet ved 
at holde antallet af deltagende provstier op imod det totale antal provstier2. Vi fik 217 
sognebesvarelser, hvilket giver en dækningsprocent på 70 procent. Det betyder, at 
størstedelen af stiftet er dækket3. Dækningsprocenten for provstierne er på ca. 83 procent, 
hvilket vil sige at 10 ud af de 12 provstier har deltaget i undersøgelsen. 

  

                                                        

2 Normalt arbejder man med en “svarprocent”, dvs. hvor mange af dem, som fik tilbuddet om 
at deltage i undersøgelse, som deltog. Svarprocenten har ikke samme interesse i denne 
undersøgelse, da vi er mere interesseret i, hvor mange menighedsråd og provstiudvalg, 
undersøgelsen dækker, hvorfor vi i stedet har konstrueret en dækningsprocent. 

3 Enkelte menighedsrådsrepræsentanter besvarede på pastoratniveau i stedet på 
sogneniveau. I disse tilfælde talte vi antallet af sogne i pastoratet for at afdække, hvor mange 
sogne har deltaget. 
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4. Del 1 - Provstiernes besvarelser 

Del 1 omhandler provstiernes besvarelser. Sognenes besvarelser kan findes i del 2. 

  

4.1 Intern enighed i provstierne om diakoni 

Da provstiudvalgsrepræsentanterne besvarede følgende spørgsmål, havde de disse 
svarmuligheder: 1. Slet ikke, 2. I meget lav grad, 3. I lav grad, 4. I nogen grad, 5. I høj grad, 6. I 
meget høj grad og 7. Ved ikke. 

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

Provsti Besvarelse 

Holbæk Provsti Ja 
Odsherred Provsti Ja 

Slagelse Provsti Ja 
Lejre Provsti Nej 

Greve-Solrød Provsti Ved ikke / Har ikke drøftet det 
Kalundborg Provsti Ved ikke / Har ikke drøftet det 

Køge Provsti Ved ikke / Har ikke drøftet det 
Næstved Provsti Ved ikke / Har ikke drøftet det 

Roskilde Domprovsti Ved ikke / Har ikke drøftet det 
Stege-Vordingborg Provsti Ved ikke / Har ikke drøftet det 
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4.2 Hvad opfatter provstiudvalgene som diakoni 

Følgende tabel viser, hvad provstiudvalgene anser som diakoni. Det har været muligt at svare 
“andre områder”, hvis provstiudvalgsrepræsentanterne mener, at der er andre områder, som 
er diakoni. Man kan finde besvarelserne i bilag 1. 

I tabellen viser vi det enkelte provstis besvarelser. Hvert provstiudvalg har en kolonne og ved 
at følge den kolonne nedad, er det muligt at se, hvad provstiudvalget i det givne provstiudvalg 
mener er diakoni. ”X” indikerer, at denne svarmulighed er valgt, fx mener Slagelse provsti at 
besøgstjenester er diakoni. ”-” indikerer, at en svarmulighed ikke er valgt, fx mener Slagelse 
Provsti ikke, at foredrag er en form for diakoni. 

Tabel 2: Hvad mener provstiudvalgene er diakoni 1/2 

Diakonityper 

Stege-
Vording

borg 
Provsti 

Slagelse 
Provsti 

Roskilde 
Dompro

vsti 

Odsherr
ed 

Provsti 

Næstve
d Provsti 

Besøgstjeneste - X X X X 

Fællesspisning - X X X X 

Caféarbejde - X X X X 

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

- X X X X 

Ældrearbejde - X X X X 

Foredrag - - - - - 

Håndarbejdsgrupper - X - X X 

Korarbejde - X - - - 

Natkirke - - - - - 

Lektiecafe - X - - X 

Juniorkonfirmander - - - - - 

Babysalmesang - - - - - 

Børneklub - - - - - 

Gravidsamtaler - - - - X 

Sjælesorgsarbejde - X - X X 

Sorggrupper - X X X X 

Stillegudstjenester - X - - - 

Kirkebil - X - - - 

Aspekter af højmessen - X - - - 

Arbejde med demensramte 
og pårørende - X - X X 
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Diakonityper 

Stege-
Vording

borg 
Provsti 

Slagelse 
Provsti 

Roskilde 
Dompro

vsti 

Odsherr
ed 

Provsti 

Næstve
d Provsti 

Arbejde med migranter, 
fremmede og/eller 

flygtninge 
- X - X X 

Ved ikke X - - - - 

Andre områder - X - X - 
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Tabel 3: Hvad mener provstiudvalgene er diakoni 2/2 

Diakonityper Lejre 
Provsti 

Køge 
Provsti 

Kalundb
org 

Provsti 

Holbæk 
Provsti 

Besøgstjeneste X X X X 

Fællesspisning - - X X 

Caféarbejde - X - X 

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

X X X X 

Ældrearbejde X X X X 

Foredrag - - - - 

Håndarbejdsgrupper X - - X 

Korarbejde - - - - 

Natkirke - X X - 

Lektiecafe - - - X 

Juniorkonfirmander - - - - 

Babysalmesang - - X - 

Børneklub - - X - 

Gravidsamtaler - - - X 

Sjælesorgsarbejde X - X - 

Sorggrupper X X X X 

Stillegudstjenester - - - - 

Kirkebil X - - X 

Aspekter af højmessen - - - X 

Arbejde med demensramte 
og pårørende X X X X 

Arbejde med migranter, 
fremmede og/eller 

flygtninge 
X X X X 

Ved ikke - - - - 

Andre områder - - - - 
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Følgende tabel viser hvor mange provstiudvalgsrepræsentanter, der har valgt de forskellige 
diakonityper. For eksempel kan man læse ud af tabellen, at 9 provstiudvalgsrepræsentanter 
mener, at besøgstjeneste er diakoni. Det har været muligt at markere flere svarmuligheder. 
Procenten er udregnet på baggrund af hvor mange provstiudvalg, der har besvaret 
spørgsmålet (se “n” nederst i tabellen). I bilag 2 har vi lavet en tabel, som sammenligner 
provstiudvalgenes og menighedsrådenes svar på samme spørgsmål. 

Tabel 4: Hvad anser provstiudvalgene som diakoni 

Diakonityper Antal Procent 

Besøgstjeneste 9 90 

Arbejde med socialt udsatte (f.eks. misbrugere, 
fængslede eller hjemløse) 9 90 

Ældrearbejde 9 90 

Sorggrupper 9 90 

Arbejde med demensramte og pårørende 8 80 

Arbejde med migranter, fremmede og/eller 
flygtninge 8 80 

Fællesspisning 7 70 

Caféarbejde 7 70 

Håndarbejdsgrupper 6 60 

Sjælesorgsarbejde 6 60 

Lektiecafe 4 40 

Kirkebil 4 40 

Natkirke 3 30 

Gravidsamtaler 3 30 

Aspekter af højmessen 3 30 

Andre områder 2 20 

Korarbejde 1 10 

Babysalmesang 1 10 

Børneklub 1 10 

Stillegudstjenester 1 10 

Ved ikke 1 10 
n =  10 
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4.3 Diakoni som et satsningsområde for provstiudvalget 

Da provstiudvalgsrepræsentanterne besvarede følgende spørgsmål, havde de disse 
svarmuligheder: 1. Slet ikke, 2. I meget lav grad, 3. I lav grad, 4. I nogen grad, 5. I høj grad, 6. I 
meget høj grad og 7. Ved ikke. 

Tabel 5: I hvor høj grad indgår diakoni som et satsningsområde for provstiudvalget? 

Provsti Besvarelse 

Stege-Vordingborg Provsti 2. I meget lav grad 
Kalundborg Provsti 3. I lav grad 

Greve-Solrød Provsti 4. I nogen grad 
Køge Provsti 4. I nogen grad 
Lejre Provsti 4. I nogen grad 

Næstved Provsti 4. I nogen grad 
Roskilde Domprovsti 4. I nogen grad 

Holbæk Provsti 5. I høj grad 
Odsherred Provsti 5. I høj grad 

Slagelse Provsti 5. I høj grad 

  



Spørgeskemabesvarelser fra Roskilde Stift 

S. 13      Del 1 - Provstiernes besvarelser 

 

4.4 Hvilke diakonityper har provstiudvalgene som særlige indsatsområder 

Følgende tabel viser hvilke diakonale områder, som provstiudvalgene har særlig fokus på. 
Dem, der har svaret “Andre områder”, har uddybet, hvilke områder de ellers har fokus på. 
Deres svar kan findes i bilag 3. 

Tabel 6: Provstiudvalgenes diakonale fokus 1/2 

Diakonityper Lejre 
Provsti 

Holbæk 
Provsti 

Næstve
d Provsti 

Køge 
Provsti 

Stege-
Vording

borg 
Provsti 

Besøgstjeneste - - - - - 

Fællesspisning - - - - - 

Caféarbejde - X - - - 

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

- X - X - 

Ældrearbejde X X - X X 

Foredrag - - - - - 

Håndarbejdsgrupper - - - - - 

Korarbejde - - - - - 

Natkirke - - X - - 

Lektiecafe - - - - - 

Juniorkonfirmander - - - - - 

Babysalmesang - - - - - 

Børneklub - - - - - 

Gravidsamtaler - - - - - 

Sjælesorgsarbejde - X X - - 

Sorggrupper - X X X X 

Stillegudstjenester - - - - - 

Kirkebil - - - - - 

Aspekter af højmessen - - - - - 

Arbejde med demensramte 
og pårørende X X X - X 

Arbejde med migranter, 
fremmede og/eller 

flygtninge 
X - - X - 

Ved ikke - - - - - 

Andre områder - - - - - 
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Tabel 7: Provstiudvalgenes diakonale fokus 2/2 

Diakonityper 
Roskilde 
Dompro

vsti 

Odsherr
ed 

Provsti 

Kalundb
org 

Provsti 

Slagelse 
Provsti 

Greve-
Solrød 
Provsti 

Besøgstjeneste - - - - - 

Fællesspisning - - - X - 

Caféarbejde - - - X - 

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

- X - X - 

Ældrearbejde - - - - - 

Foredrag - - - - - 

Håndarbejdsgrupper - - - - - 

Korarbejde - - - - - 

Natkirke - - - - - 

Lektiecafe - - - - - 

Juniorkonfirmander - - - - - 

Babysalmesang - - - - - 

Børneklub - - - - - 

Gravidsamtaler - - - - - 

Sjælesorgsarbejde - - - X - 

Sorggrupper - X - X X 

Stillegudstjenester - - - - - 

Kirkebil - - - - - 

Aspekter af højmessen - - - - - 

Arbejde med demensramte 
og pårørende - - - - - 

Arbejde med migranter, 
fremmede og/eller 

flygtninge 
- - - X X 

Ved ikke - - X - - 

Andre områder X X - - - 
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4.5 Har provstiudvalget tidligere haft diakoni som et indsatsområde 

Tabel 8: Har provstiudvalget tidligere haft diakoni som et af provstiets indsatsområder? 

Provsti Besvarelse 

Greve-Solrød Provsti Ja 
Holbæk Provsti Ja 

Køge Provsti Ja 
Næstved Provsti Ja 

Odsherred Provsti Ja 
Roskilde Domprovsti Ja 

Slagelse Provsti Ja 
Kalundborg Provsti Nej 

Stege-Vordingborg Provsti Nej 
Lejre Provsti Ved ikke 
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4.6 Hvordan er provstiudvalget engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs af 
sognegrænser 

De provstiudvalg, der har svaret andet, har skrevet, hvordan de ellers fremmer diakonalt 
arbejde på tværs af sognegrænserne. Svarerne kan findes i bilag 4. 

Tabel 9: Hvordan er provstiudvalget engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs af 
sognegrænser? 1/2 

Indsatser ifm. diakoni Lejre 
Provsti 

Holbæk 
Provsti 

Næstve
d Provsti 

Køge 
Provsti 

Stege-
Vording

borg 
Provsti 

Tildelt arbejdstimer eller 
ansat en eller flere 

medarbejdere 
- X - - - 

Nedsat et diakoniudvalg - - - - - 

Igangsat særlige tiltag X - X X - 

Tilbudt uddannelse og 
efteruddannelse X - X - - 

Penge af det faste budget X - X - - 

Penge udover det faste 
budget - X X X X 

Administrativ støtte X - - - - 

Sparring - X X X - 

Er ikke engageret i det - - - - - 

Ved ikke - - - - - 

Andet - - - - - 
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Tabel 10: Hvordan er provstiudvalget engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs af 
sognegrænser? 2/2 

Indsatser ifm. diakoni 
Roskilde 
Dompro

vsti 

Odsherr
ed 

Provsti 

Kalundb
org 

Provsti 

Slagelse 
Provsti 

Greve-
Solrød 
Provsti 

Tildelt arbejdstimer eller 
ansat en eller flere 

medarbejdere 
- X - - - 

Nedsat et diakoniudvalg - X - X X 

Igangsat særlige tiltag - - - X X 

Tilbudt uddannelse og 
efteruddannelse - - - - - 

Penge af det faste budget X X - X X 

Penge udover det faste 
budget - X - - - 

Administrativ støtte - X - X X 

Sparring - - - - - 

Er ikke engageret i det - - - - - 

Ved ikke - - - - - 

Andet X - X X - 
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4.7 Provstiudvalgsrepræsentanternes syn på deres eget, provstiudvalgenes, 
menighedsrådenes og præsternes engagement i at fremme diakonalt arbejde på tværs 

De følgende to spørgsmål har provstiudvalgsrepræsentanterne svaret på i deres egenskab 
som provster. 

Da provstiudvalgsrepræsentanterne besvarede følgende spørgsmål, havde de disse 
svarmuligheder: 1. Slet ikke, 2. I meget lav grad, 3. I lav grad, 4. I nogen grad, 5. I høj grad, 6. I 
meget høj grad og 7. Ved ikke. 

Tabel 11: I hvilken grad er du som provst engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs af 
sognegrænser? 

Provsti Besvarelse 

Kalundborg Provsti 3. I lav grad 
Roskilde Domprovsti 3. I lav grad 

Stege-Vordingborg Provsti 3. I lav grad 
Greve-Solrød Provsti 4. I nogen grad 

Holbæk Provsti 4. I nogen grad 
Odsherred Provsti 4. I nogen grad 

Køge Provsti 5. I høj grad 
Lejre Provsti 5. I høj grad 

Næstved Provsti 5. I høj grad 
Slagelse Provsti 6. I meget høj grad 

  

Tabel 12: I hvilken grad er det øvrige provstiudvalg engageret i at fremme diakonalt arbejde på 
tværs af sognegrænser? 

Provsti Besvarelse 

Stege-Vordingborg Provsti 1. Slet ikke 
Kalundborg Provsti 3. I lav grad 

Roskilde Domprovsti 3. I lav grad 
Greve-Solrød Provsti 4. I nogen grad 

Holbæk Provsti 4. I nogen grad 
Køge Provsti 4. I nogen grad 
Lejre Provsti 4. I nogen grad 

Næstved Provsti 4. I nogen grad 
Odsherred Provsti 4. I nogen grad 

Slagelse Provsti 5. I høj grad 
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De følgende to spørgsmål har provstiudvalgsrepræsentanterne besvaret på vegne af 
provstiudvalgene. 

Tabel 13: I hvilken grad er sognepræsterne i provstiet engageret i at fremme diakonalt arbejde 
på tværs af sognegrænser? 

Provsti Besvarelse 

Odsherred Provsti 2. I meget lav grad 
Holbæk Provsti 3. I lav grad 

Kalundborg Provsti 3. I lav grad 
Greve-Solrød Provsti 4. I nogen grad 

Køge Provsti 4. I nogen grad 
Lejre Provsti 4. I nogen grad 

Roskilde Domprovsti 4. I nogen grad 
Stege-Vordingborg Provsti 4. I nogen grad 

Næstved Provsti 5. I høj grad 
Slagelse Provsti 5. I høj grad 

  

Tabel 14: I hvilken grad er menighedsrådene (ekskl. sognepræsterne) i provstiet engageret i at 
fremme diakonalt arbejde på tværs af sognegrænser 

Provsti Besvarelse 

Stege-Vordingborg Provsti 2. I meget lav grad 
Greve-Solrød Provsti 3. I lav grad 

Holbæk Provsti 3. I lav grad 
Kalundborg Provsti 3. I lav grad 

Roskilde Domprovsti 3. I lav grad 
Køge Provsti 4. I nogen grad 
Lejre Provsti 4. I nogen grad 

Næstved Provsti 4. I nogen grad 
Odsherred Provsti 4. I nogen grad 

Slagelse Provsti 5. I høj grad 
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4.8 Hvilke ressourcer har provstiudvalgene bevilliget diakonien 

Følgende tabel viser hvor mange ressourcer, provstierne har afsat til diakoni. Stillinger bliver 
målt i decimaltal, hvilket betyder, at fx 0,5 stilling svarer til en halv stilling. Spørgsmålene, 
som tabellen viser svarerne fra, er som følger: 

“Hvor mange stillinger er samlet afsat til diakoni?”, “Hvor meget af det faste budget gik til 
diakonale tiltag i 2019?” og “Ud over hvad der var på det faste budget, hvor meget har I samlet 
givet i tilskud til tværgående diakonale tiltag i 2019”. 

Tabel 15: Hvilke ressourcer har provstierne bevilliget diakonien? 

Provstier Antal stillinger Bevilliget af det 
faste budget til tiltag 

Bevilliget Udover 
det faste budget til 

tiltag 

Odsherred Provsti 0,5 30.000 - 
Holbæk Provsti 0,5 - - 

Roskilde Domprovsti - Ca. 100.000 - 
Næstved Provsti - 75.000 - 
Slagelse Provsti - 320.000 - 

Køge Provsti - - Ca. 100.000 
Lejre Provsti - - - 

Stege-Vordingborg Provsti - - - 
Kalundborg Provsti - - - 

Greve-Solrød Provsti - - - 
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4.9 Deltager provstiudvalgsmedlemmerne i ledelsen af et diakonalt tiltag og har de igangsat 
tiltag på tværs af sognegrænser 

Følgende tabel viser svarene på disse to spørgsmål: 

“Deltager du eller et provstiudvalgsmedlem i ledelsen af et diakonalt tiltag, hvor I 
repræsenterer provstiet?” og “Har provstiudvalget (inkl. dig) startet et eller flere diakonale 
tiltag, der går på tværs af sognegrænser i de seneste to år?” 

Tabel 16: Er provstiudvalget en del af en diakonal ledelse, og har provstiudvalget startet tiltag 
på tværs af sognegrænser 

Provsti 
Repræsenteres 

provstiudvalget i et 
diakonalt tiltag? 

Har I et diakonalt tiltag, der 
kun er på provstiniveau? 

Odsherred Provsti Ja Nej 
Slagelse Provsti Ja Nej 

Stege-Vordingborg Provsti Nej Ja 
Kalundborg Provsti Nej Ja 

Greve-Solrød Provsti Nej Ja 
Lejre Provsti Nej Nej 

Holbæk Provsti Nej Nej 
Næstved Provsti Nej Nej 

Køge Provsti Nej Nej 
Roskilde Domprovsti Nej Nej 
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4.10 Hvordan har provstiernes diakoni udviklet sig over tid 

Tabel 17: Hvordan har det diakonale arbejde i provstiet udviklet sig? (dvs. diakonalt arbejde som 
provstiet selv leder) 

Provstier Udviklingen i diakonien 

Næstved Provsti Der er den samme mængde diakoni 
Odsherred Provsti Der er den samme mængde diakoni 

Lejre Provsti Der er mere diakoni end tidligere 
Stege-Vordingborg Provsti Der er mere diakoni end tidligere 

Slagelse Provsti Der er mere diakoni end tidligere 
Holbæk Provsti Provstiet har aldrig ledet diakoni 

Køge Provsti Provstiet har aldrig ledet diakoni 
Roskilde Domprovsti Provstiet har aldrig ledet diakoni 

Kalundborg Provsti Provstiet har aldrig ledet diakoni 
Greve-Solrød Provsti Provstiet har aldrig ledet diakoni 
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4.10.1 Hvorfor nogle provstier har den samme mængde diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor der er den samme mængde diakoni i provstiet. Spørgsmålet er 
kun besvaret af dem, som har den samme mængde diakoni som tidligere, se tabel 17 for 
hvilke provstier det er. 

Tabel 18: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, provstier med samme mængde 
diakoni 

Kategori Næstved 
Provsti 

Odsherred 
Provsti 

Vi oplever samme 
efterspørgsel på diakoni 
som altid 

- - 

Vi har et konstant antal af 
medarbejdere og frivillige, 
som har lyst til at arbejde 
med diakoni 

X - 

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

- - 

Vi har samme fokus på 
diakoni som altid, fordi det 
er et af 
provstiudvalgets/menighed
srådets fokusområde 

- X 

Andre årsager - X 

Ved ikke - - 
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4.10.2 Hvorfor nogle provstier har mere diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor der er mere diakoni i provstiet. Spørgsmålet er kun besvaret af 
dem, som har oplevet en stigning i diakonien, se tabel 17. 

Tabel 19: Hvorfor har det diakonale arbejde udviklet sig således, provstier med mere diakoni 

Kategori Lejre 
Provsti 

Stege-
Vording

borg 
Provsti 

Slagelse 
Provsti 

Vi oplever en stigende 
efterspørgsel på diakoni X - X 

Vi bruger diakoni til at vise, 
at kirken har et 
diakonalt/socialt ansvar 

X - - 

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

- - X 

Vi har stigende fokus på 
diakoni, fordi det er et af 
provstiudvalgets/menighed
srådets fokusområder 

- - X 

Andre årsager - X X 

Ved ikke - - - 
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4.11 Oplever provstiudvalgene udfordringer ifm. det diakonale arbejde 

Tabel 20: Hvilke udfordringer oplever provstiudvalgene ifm. det diakonale arbejde 1/2 

Kategori Lejre 
Provsti 

Holbæk 
Provsti 

Næstve
d Provsti 

Køge 
Provsti 

Stege-
Vording

borg 
Provsti 

Vi mangler ressourcer til 
det konkrete arbejde - - X - - 

Vi mangler frivillige eller 
medarbejdere til at udføre 

arbejdet 
X - - X - 

Vi mangler frivillige eller 
medarbejdere til at være 

ansvarlige for arbejdet 
X X X X - 

Vi har problemer med 
bureaukrati - - - - - 

Vi har ikke viden om, 
hvordan vi kan arbejde 

diakonalt 
- - - - - 

Vi oplever faldende 
efterspørgsel på diakoni - - - - - 

Vi har ikke overvejet, at vi 
har en rolle på området - - - - - 

Andre udfordringer - - - X - 

Vi oplever ingen 
udfordringer ifm. det 

diakonale arbejde 
- - - - X 

Ved ikke - - - - - 

Ikke relevant - - - - - 
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Tabel 21: Hvilke udfordringer oplever provstiudvalgene ifm. det diakonale arbejde 2/2 

Kategori 
Roskilde 
Dompro

vsti 

Odsherr
ed 

Provsti 

Kalundb
org 

Provsti 

Slagelse 
Provsti 

Vi mangler ressourcer til 
det konkrete arbejde - - X X 

Vi mangler frivillige eller 
medarbejdere til at udføre 

arbejdet 
- - - - 

Vi mangler frivillige eller 
medarbejdere til at være 

ansvarlige for arbejdet 
- - - X 

Vi har problemer med 
bureaukrati - - - - 

Vi har ikke viden om, 
hvordan vi kan arbejde 

diakonalt 
- X - - 

Vi oplever faldende 
efterspørgsel på diakoni - - - - 

Vi har ikke overvejet, at vi 
har en rolle på området X - X - 

Andre udfordringer - - - - 

Vi oplever ingen 
udfordringer ifm. det 

diakonale arbejde 
- - - - 

Ved ikke - - - - 

Ikke relevant - - - - 
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4.12 Provstiudvalgenes planer for det diakonale arbejde 

Tabel 22: Har provstiudvalget konkrete planer for, hvordan provstiet fremover skal arbejde med 
diakoni? 1/2 

Kategori Lejre 
Provsti 

Holbæk 
Provsti 

Næstve
d Provsti 

Køge 
Provsti 

Stege-
Vording

borg 
Provsti 

Provstiet skal fremover 
have ansatte, der arbejder 

med diakoni 
- - - - - 

Provstiet skal fremover 
finansiere diakonalt 

arbejde 
X - - - - 

Provstiet skal fremover 
starte diakonalt arbejde 

som ledes af og har virke i 
sognene 

- X - - - 

Provstiet skal fremover 
starte og lede diakonalt 

arbejde i samarbejde med 
sognene 

- - - - - 

Vi har ingen konkrete 
planer om, hvordan 

provstiet skal arbejde med 
diakoni fremadrettet 

- - - - - 

Provstiet skal fremover 
selv initiere og lede 

diakonalt arbejde 
uafhængigt af sognene 

- - X - X 

Andre planer - X - X - 

Vi har ingen konkrete 
planer om, hvordan 

provstiet skal arbejde med 
diakoni fremadrettet 

- - - - - 
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Tabel 23: Har provstiudvalget konkrete planer for, hvordan provstiet fremover skal arbejde med 
diakoni? 2/2 

Kategori 
Roskilde 
Dompro

vsti 

Odsherr
ed 

Provsti 

Kalundb
org 

Provsti 

Slagelse 
Provsti 

Greve-
Solrød 
Provsti 

Provstiet skal fremover 
have ansatte, der arbejder 

med diakoni 
- X - X - 

Provstiet skal fremover 
finansiere diakonalt 

arbejde 
- X - X - 

Provstiet skal fremover 
starte diakonalt arbejde 

som ledes af og har virke i 
sognene 

- - - X - 

Provstiet skal fremover 
starte og lede diakonalt 

arbejde i samarbejde med 
sognene 

- - - X - 

Vi har ingen konkrete 
planer om, hvordan 

provstiet skal arbejde med 
diakoni fremadrettet 

- - - - - 

Provstiet skal fremover 
selv initiere og lede 

diakonalt arbejde 
uafhængigt af sognene 

X - X - X 

Andre planer - - - X - 

Vi har ingen konkrete 
planer om, hvordan 

provstiet skal arbejde med 
diakoni fremadrettet 

- - - - - 
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4.13 Hvad vil kunne løfte provstiernes diakonale arbejde 

Følgende tabel viser, hvilken indsats, provstiudvalgene mener, kan hæve deres diakonale 
indsats. Det har været muligt at markere flere svar. Dem som har svaret “Andet”, har 
indtastet, hvad de ellers mener kan hjælpe. Svarerne kan findes i bilag 5. 

Tabel 24: Vil særligt én eller flere af disse tiltag kunne løfte den diakonale indsats for jer? 1/2 

Kategori Lejre 
Provsti 

Holbæk 
Provsti 

Næstve
d Provsti 

Køge 
Provsti 

Stege-
Vording

borg 
Provsti 

Temadage/kurser til 
inspiration X X - - X 

Temadage/kurser med 
viden - - - - - 

Konsulenthjælp fra en 
ansat på provsti- eller 

stiftsniveau 
- X X - - 

Andet - - - - - 
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Tabel 25: Vil særligt én eller flere af disse tiltag kunne løfte den diakonale indsats for jer? 2/2 

Kategori 
Roskilde 
Dompro

vsti 

Odsherr
ed 

Provsti 

Kalundb
org 

Provsti 

Slagelse 
Provsti 

Greve-
Solrød 
Provsti 

Temadage/kurser til 
inspiration X X X X - 

Temadage/kurser med 
viden X - X - - 

Konsulenthjælp fra en 
ansat på provsti- eller 

stiftsniveau 
- X X X X 

Andet - - - X - 
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4.14 Har provstiudvalgene samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er 
knyttet til et specifikt tiltag eller projekt 

Slagelse Provsti har fået muligheden for at skrive, hvem de arbejder sammen med. Se 
besvarelsen i bilag 6. 

Provsti Samarbejder provstiet med 
eksterne organisationer 

Slagelse Provsti Ja 
Lejre Provsti Nej 

Holbæk Provsti Nej 
Næstved Provsti Nej 

Køge Provsti Nej 
Stege-Vordingborg Provsti Nej 

Roskilde Domprovsti Nej 
Odsherred Provsti Nej 

Kalundborg Provsti Nej 
Greve-Solrød Provsti Nej 
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4.15 Coronakrisen for provstierne 

4.15.1 Har coronakrisen fået provstiudvalgene til at genoverveje deres diakonale tiltag 

Følgende tabel viser hvilke provstier, som har genovervejet deres diakonale tiltag grundet 
coronakrisen. Det er værd at bemærke, at flere af provstierne ikke har diakoni på 
provstiniveau, se tabel 17. 

Da provstiudvalgsrepræsentanterne besvarede følgende spørgsmål, havde de disse 
svarmuligheder: 1. Slet ikke, 2. I meget lav grad, 3. I lav grad, 4. I nogen grad, 5. I høj grad, 6. I 
meget høj grad og 7. Ved ikke. 

Tabel 26: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at genoverveje jeres diakonale tiltag? 

Provsti Svarkategori 

Stege-Vordingborg Provsti 1. Slet ikke 
Greve-Solrød Provsti 1. Slet ikke 

Odsherred Provsti 2. I meget lav grad 
Roskilde Domprovsti 3. I lav grad 

Næstved Provsti 4. I nogen grad 
Kalundborg Provsti 4. I nogen grad 

Slagelse Provsti 4. I nogen grad 
Holbæk Provsti 5. I høj grad 

Lejre Provsti 7. Ikke relevant 
Køge Provsti 7. Ikke relevant 

  

4.15.2 Har coronakrisen fået provstiudvalgene til at lave konkrete forandringer på deres 
diakonale tiltag 

Tabel 27: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at lave konkrete forandringer på jeres 
diakonale tiltag 

Provsti Svarkategori 

Holbæk Provsti 1. Slet ikke 
Stege-Vordingborg Provsti 1. Slet ikke 

Roskilde Domprovsti 1. Slet ikke 
Greve-Solrød Provsti 1. Slet ikke 

Odsherred Provsti 2. I meget lav grad 
Næstved Provsti 4. I nogen grad 
Slagelse Provsti 4. I nogen grad 

Lejre Provsti 7. Ikke relevant 
Køge Provsti 7. Ikke relevant 

Kalundborg Provsti 7. Ikke relevant 
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4.15.3 Har provstiudvalget diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen 

Tabel 28: Har I diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen? 

Provsti Svarkategori 

Holbæk Provsti Ja 
Næstved Provsti Ja 

Lejre Provsti Nej 
Køge Provsti Nej 

Stege-Vordingborg Provsti Nej 
Roskilde Domprovsti Nej 

Odsherred Provsti Nej 
Kalundborg Provsti Nej 

Slagelse Provsti Nej 
Greve-Solrød Provsti Nej 

  

4.15.4 Har provstiudvalget igangsat diakonale tiltag som svar på coronakrisen 

Næstved Provsti har haft muligheden for at skrive hvilke tiltag, de har startet. Svaret kan 
findes i bilag 7. 

Tabel 29: Har I igangsat diakonale tiltag som svar på coronakrisen? 

Provstiudvalg Svarkategori 

Næstved Provsti Ja 
Lejre Provsti Nej 

Holbæk Provsti Nej 
Køge Provsti Nej 

Stege-Vordingborg Provsti Nej 
Roskilde Domprovsti Nej 

Odsherred Provsti Nej 
Kalundborg Provsti Nej 

Slagelse Provsti Nej 
Greve-Solrød Provsti Nej 
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5. Del 2 - Sognenes besvarelser 

Del 2 omhandler sognenes besvarelser. 

  

5.1 Intern enighed i menighedsrådene om diakoni 

Tabel 30: Er der enighed i det samlede menighedsråd om, hvad der er diakoni? 

Svarmulighed Antal Procent 

Ja 70 34 
Nej 16 8 
Ved ikke / Har ikke drøftet det 120 58 
Total 206 100 
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5.2 Hvad mener menighedsrådene er diakoni 

Følgende tabel viser, hvad menighedsrådene anser som diakoni. De typer diakoni, som flest 
respondenter har valgt, er dem som ligger højest på tabellen. Det har været muligt at markere 
flere svarmuligheder. Procenten er udregnet på baggrund af, hvor mange menighedsråd har 
besvaret spørgsmålet (se “n” nederst i tabellen). Dem som mener, at der er “Andre områder”, 
der er diakoni, har fået muligheden for at uddybe dette. Deres svar kan findes i bilag 8. 

Tabel 31: Hvad mener menighedsrådene er diakoni 

Antal diakonityper Antal Procent 

Ældrearbejde 171 76 

Fællesspisning 162 72 

Besøgstjeneste 148 66 

Sjælesorgsarbejde 148 66 

Sorggrupper 130 58 

Arbejde med socialt udsatte (f.eks. 
misbrugere, fængslede eller hjemløse) 124 55 

Håndarbejdsgrupper 106 47 

Kirkebil 106 47 

Arbejde med migranter, fremmede 
og/eller flygtninge 106 47 

Caféarbejde 101 45 

Arbejde med demensramte og pårørende 99 44 

Foredrag 93 41 

Korarbejde 79 35 

Babysalmesang 71 32 

Juniorkonfirmander 67 30 

Lektiecafe 66 29 

Aspekter af højmessen 61 27 

Stillegudstjenester 58 26 

Natkirke 49 22 

Gravidsamtaler 48 21 

Andre områder 45 20 

Børneklub 43 19 

Ved ikke 13 6 
n =  206 
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Følgende tabel viser hvor mange menighedsrådsrepræsentanter, der har valgt et givent antal 
diakonityper. Fx er der ni menighedsrådsrepræsentanter, som mener, at 21 af de 
præsenterede diakonityper er diakoni, hvilket man kan læse ud af den tredje række i tabellen. 
“n” nederst i tabellen viser hvor mange, der har besvaret spørgsmålet. 

Tabel 32: Hvor mange diakonityper har menighedsrådsrepræsentanterne valgt 

Antal diakonityper 
Antal 

menighedsrådsrepræsenta
nter der har valgt 

23 2 
22 3 
21 9 
20 1 
19 5 
18 1 
17 3 
16 11 
15 7 
14 9 
13 10 
12 11 
11 22 
10 15 
9 14 
8 13 
7 12 
6 15 
5 12 
4 11 
3 9 
2 2 
1 9 

n =  206 
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5.3 Diakoni i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Følgende tabel viser, hvor mange menighedsråd har formuleringer om diakoni i deres visions- 
og målsætningspapirer. Formuleringerne kan ses i bilag 9. 

Tabel 33: Har I konkrete formuleringer omkring diakoni i jeres visions- og målsætningspapirer? 

Målsætninger Antal Procent 

Ja 46 22 
Nej 160 78 
Total 206 100 

  

5.4 Menighedsrådsrepræsentanternes syn på deres eget, menighedsrådets, provstiudvalgenes 
og provsternes engagement i at fremme diakonalt arbejde på tværs 

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

Tabel 34: I hvilken grad er du som sognepræst engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs 
af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

1. Slet ikke 18 9 
2. I meget lav grad 31 15 
3. I lav grad 41 20 
4. I nogen grad 69 34 
5. I høj grad 22 11 
6. I meget høj grad 17 8 
7. Ved ikke 6 3 
Total 204 100 
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Tabel 35: I hvilken grad er det øvrige menighedsråd engageret i at fremme diakonalt arbejde på 
tværs af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

1. Slet ikke 32 16 
2. I meget lav grad 48 24 
3. I lav grad 35 17 
4. I nogen grad 53 26 
5. I høj grad 16 8 
6. I meget høj grad 8 4 
7. Ved ikke 12 6 
Total 204 101 

  

De følgende to spørgsmål har menighedsrådsrepræsentanterne besvaret på vegne af 
menighedsrådene. 

Tabel 36: I hvilken grad oplever I, at provsten er engageret i at fremme diakonalt arbejde på 
tværs af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

1. Slet ikke 9 4 
2. I meget lav grad 6 3 
3. I lav grad 19 9 
4. I nogen grad 68 33 
5. I høj grad 41 20 
6. I meget høj grad 19 9 
7. Ved ikke 42 21 
Total 204 99 
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Tabel 37: I hvilken grad oplever I, at provstiudvalget (ekskl. provsten) er engageret i at fremme 
diakonalt arbejde på tværs af sognegrænser? 

Svarmulighed Antal Procent 

1. Slet ikke 13 6 
2. I meget lav grad 16 8 
3. I lav grad 20 10 
4. I nogen grad 51 25 
5. I høj grad 28 14 
6. I meget høj grad 5 2 
7. Ved ikke 71 35 
Total 204 100 

  

5.5 Hvordan har diakonien udviklet sig over tid for sognene 

Følgende tabel viser menighedsrådsrepræsentanternes vurdering af, hvordan det diakonale 
arbejde har udviklet sig over tid. 

Tabel 38: Hvordan har det diakonale arbejde i sognet udviklet sig? 

Svarmulighed Antal Procent 

Der har tidligere været mere diakonalt arbejde i sognet 19 9 
Der er så meget diakonalt arbejde, som der altid har 
været 72 35 

Der er mere diakoni, end der tidligere har været 62 30 
Der har ikke tidligere været diakonalt arbejde i sognet 16 8 
Ved ikke 35 17 
Total 204 99 
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5.5.1 Hvorfor nogle sogne har mindre diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor nogle sogne har oplevet nedgang i diakonien. Det været muligt at 
markere flere svar. Se tabel 38 for hvor mange sogne, der har mindre diakoni. 

Svarkategori Antal Procent 

Manglende ressourcer til det konkrete arbejde 7 15 
Manglende frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 11 23 

Manglende frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 4 8 

Problemer med bureaukrati 1 2 
Manglende viden om hvordan kirken kan arbejde 
diakonalt 3 6 

Manglende overvejelser omkring at vi har en rolle på 
området 4 8 

Faldende efterspørgsel på diakoni 4 8 
Faldende fokus på diakoni fordi det ikke er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 5 10 

Andre årsager 8 17 
Ved ikke 1 2 
Total 48 99 

  



Spørgeskemabesvarelser fra Roskilde Stift 

S. 41      Del 2 - Sognenes besvarelser 

 

5.5.2 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. Se tabel 38 for hvor mange sogne, der har den samme mængde diakoni. 

Svarkategori Antal Procent 

Vi oplever samme efterspørgsel på diakoni som altid 36 44 
Vi har et konstant antal af medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 11 13 

Vi har samme fokus på diakoni som altid, fordi det ikke 
er et af provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 6 7 

Vi har samme fokus på diakoni som altid, fordi det er et 
af provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 8 10 

Andre årsager 8 10 
Ved ikke  13 16 
Total 82 100 

  

5.5.3 Hvorfor nogle sogne har mere diakoni 

Følgende tabel viser, hvorfor nogle sogne har mere diakoni. Det været muligt at markere flere 
svar. Se tabel 38 for hvor mange sogne, der har mere diakoni. 

Svarkategori Antal Procent 

Vi oplever en stigende efterspørgsel på diakoni 25 24 
Vi bruger diakoni til at vise, at kirken har et 
diakonalt/socialt ansvar 38 37 

Vi har et stigende antal medarbejdere og frivillige, som 
har lyst til at arbejde med diakoni 19 18 

Vi har stigende fokus på diakoni, fordi det er et af 
provstiudvalgets/menighedsrådets fokusområder 11 11 

Andre årsager 10 10 
Ved ikke  1 1 
Total 104 101 
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5.6 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 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 

Tabel 39: Oplever I en eller flere af følgende udfordringer ifm. det diakonale arbejde? 

Svarkategori Antal Procent 

Vi mangler ressourcer til det konkrete arbejde 68 20 
Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at udføre 
arbejdet 85 25 

Vi mangler frivillige eller medarbejdere til at være 
ansvarlige for arbejdet 67 20 

Vi har problemer med bureaukrati 13 4 
Vi har ikke viden om, hvordan vi kan arbejde diakonalt 11 3 
Vi oplever faldende efterspørgsel på diakoni 10 3 
Vi har ikke overvejet, at vi har en rolle på området 4 1 
Andre udfordringer 14 4 
Vi oplever ingen udfordringer ifm. det diakonale arbejde 33 10 
Ved ikke 22 6 
Ikke relevant 14 4 
Total 341 100 
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5.7 Hvad vil kunne løfte sognenes diakonale arbejde 

Følgende tabel viser hvilke indsatser, menighedsrådene mener kan hæve den diakonale 
indsats. Dem, der har svaret “Andet”, har uddybet deres svar i bilag 10. 

Tabel 40: Vil særligt én eller flere af disse tiltag kunne løfte den diakonale indsats for jer 

Svarkategori Antal Procent 

Temadage/kurser til inspiration 89 36 
Temadage/kurser med viden 57 23 
Konsulenthjælp fra en ansat på provsti- eller stiftsniveau 49 20 
Andet 50 20 
Total 245 99 

  

5.8 Har menighedsrådene samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er 
knyttet til et specifikt tiltag eller projekt 

De sogne, som har samarbejdspartnere, er blevet opfordret til at skrive, hvem 
samarbejdspartnerne er. Svarerne findes i bilag 11. 

Tabel 41: Har sognet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som ikke er knyttet 
til et specifikt tiltag eller projekt? 

Svarmuli
ghed Antal Procent 

Ja 58 28 
Nej 126 62 
Ved ikke 20 10 
Total 204 100 
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5.9 Coronakrisen for sognene 

  

5.9.1 Har coronakrisen fået menighedsrådene til at genoverveje deres diakonale tiltag 

Følgende tabel viser i hvilket omfang, sognene har genovervejet deres diakonale tiltag 
grundet coronakrisen. 

Tabel 42: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at genoverveje jeres diakonale tiltag 

Svarkateogri Antal Procent 

1. Slet ikke 47 23 
2. I meget lav grad 29 14 
3. I lav grad 28 14 
4. I nogen grad 60 29 
5. I høj grad 15 7 
6. I meget høj grad 3 1 
7. Ikke relevant 22 11 
Total 204 99 

  

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

Tabel 43: I hvor høj grad har coronakrisen fået jer til at lave konkrete forandringer på jeres 
diakonale tiltag? 

Svarkategori Antal Procent 

1. Slet ikke 64 31 
2. I meget lav grad 25 12 
3. I lav grad 26 13 
4. I nogen grad 44 22 
5. I høj grad 18 9 
6. I meget høj grad 4 2 
7. Ikke relevant 23 11 
Total 204 100 

  



Spørgeskemabesvarelser fra Roskilde Stift 

S. 45      Del 2 - Sognenes besvarelser 

 

5.9.3 Har menighedsrådene diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen 

Tabel 44: Har I diskuteret at starte nye tiltag som svar på coronakrisen? 

Svarkategori Antal Procent 

Ja 36 17 
Nej 168 81 
Total 204 98 

  

5.9.4 Har menighedsrådene igangsat diakonale tiltag som svar på coronakrisen 

De sogne, som har igangsat tiltag ifm. coronakrisen, er blevet opfordret til at skrive om 
tiltagene. Svarerne kan findes i bilag 12. 

Tabel 45: Har I igangsat diakonale tiltag som svar på coronakrisen? 

Svarkategori Antal Procent 

Ja 53 26 
Nej 151 74 
Total 204 100 
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6. Bilag 

6.1 Bilag 1 - Hvad opfatter provstiudvalgene ellers som diakoni 

Tabel 46: Hvad opfatter provstiudvalgene ellers som diakoni? 

Provsti Andet der er diakoni 

Odsherred Provsti Mødevirksomhed med Rådet for socialt udsatte 
Slagelse Provsti varmestue, besøgstjeneste, husbesøg, retræter 
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6.2 Bilag 2 - Forskellene mellem hvad provstierne og menighedsrådene mener er diakoni 

Følgende tabel viser forskellene mellem, hvad provstiudvalgene og menighedsrådene mener 
er diakoni4. 

Tabel 47: Hvad mener provstiudvalgene og menighedsrådene er diakoni? 

Diakonityper Procent 
menighedsråd 

Procent 
provstiudvalg 

Ældrearbejde 76 90 

Fællesspisning 72 70 

Besøgstjeneste 66 90 

Sjælesorgsarbejde 66 60 

Sorggrupper 58 90 

Arbejde med socialt udsatte (f.eks. 
misbrugere, fængslede eller hjemløse) 55 90 

Håndarbejdsgrupper 47 60 

Kirkebil 47 40 

Arbejde med migranter, fremmede 
og/eller flygtninge 47 80 

Caféarbejde 45 70 

Arbejde med demensramte og pårørende 44 80 

Foredrag 41 0 

Korarbejde 35 10 

Babysalmesang 32 10 

Juniorkonfirmander 30 0 

Lektiecafe 29 40 

Aspekter af højmessen 27 30 

Stillegudstjenester 26 10 

Natkirke 22 30 

Gravidsamtaler 21 30 

Andre områder 20 20 

Børneklub 19 10 

Ved ikke 6 10 

  

                                                        

4 Læseren bør være opmærksom på, at forskellen på hvor mange provstier og menighedsråd 
der er i stiftet har betydning for, hvordan procenterne ser ud. Én 
provstiudvalgsrepræsentants holdninger rykker 10 procentpoint i tabellen. 



Spørgeskemabesvarelser fra Roskilde Stift 

S. 48      Bilag 

 

6.3 Bilag 3 - Hvilke andre indsatsområder har provstiudvalgene fokus på 

Tabel 48: Hvad opfatter provstiudvalgene ellers som diakoni? 

Provsti Andet fokus 

Roskilde Domprovsti Hospice arbejde, Kirkens Korshær med værestedet Kafe Klaus 
Odsherred Provsti Repræsenteret i kommunens udvalg for Socialt udsatte 
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6.4 Bilag 4 - Andre måder provstiudvalget er engageret i at fremme diakonalt arbejde på tværs 
af sognegrænser 

Tabel 49: Hvad opfatter provstiudvalgene ellers som diakoni? 

Provsti Andet fokus 

Roskilde Domprovsti 
Vi støtter de præster som er ansat til at udføre diakonalt 

arbejde i f. eks. arresten, psykiatrien, Korshæren o på 
hospice 

Kalundborg Provsti Afholdt provstidag om diakoni i praksis 

Slagelse Provsti 

Vi har netop fået en sognepræst, der er 10% 
diakonipræst, og vi er enige om at gå videre med planer 

om at bygge et diakoniens hus (er i samtale med 
kommunen, borgmester og Slagelse kloster om dette 

projekt). Har haft temadag i PU i mandags, hvor der igen 
blev støttet op om ideen og sagt god for at arbejde 

videre med projektet. Og på baggrund af spørgeskema 
udsendt til alle 27 menighedsråd i provstiet har det vist 

sig at langt de fleste sogne er interesseret i at 
samarbejde om diakoni. 
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6.5 Bilag 5 - Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for provstiudvalgene 

Tabel 50: Hvad vil ellers kunne løfte den diakonale indsats for provstiudvalgene? 

Provsti Hvad kan ellers hjælpe 

Slagelse Provsti Vi har brug for hjælp til at komme videre med projekt "diakoniens hus" 

  

6.6 Bilag 6 - Har provstiudvalget samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som 
ikke er knyttet til et specifikt tiltag eller projekt 

Tabel 51: Provstiudvalgenes samarbejdspartnere 

Provsti Samarbejdspartnere 

Slagelse 
Provsti 

Indre Mission (migrantarbejde - dåbsoplæring af indvandrere)  Kirkens Korshær 
(korshærspræst gør tjeneste både i Slagelse, Korsør og Skælskør)  Slagelse 
kommune (samarbejde under opbyggelse i forbindelse med ideen om et nyt 
"diakoniens hus" i klosterparken ved Slagelse kloster)  Bydelsmødrene i Slagelse  
"Blæksprutterne"  (samarbejde med Menighedsplejen - samarbejde mellem de 4 
bykirker i Slagelse).  NEFOS - har nu et par gange lånt provstiets lokaler til et par 
møder.   Vi har en psykiatripræst i Slagelse (p.t. vakant men med vikar ansat) - denne 
stilling betyder ekstra kontakt med psykiatrien og invitationer til foredrag i den 
sammenhæng...  Der er ansat en arresthuspræst i Slagelse arrest  Frivillighedscentret 
(Slagelse kommune)  .. 
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6.7 Bilag 7 - Tiltag startet af provstierne ifm. coronakrisen 

Tabel 52: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19 

Provsti Coronatiltag 

Næstved Provsti Telefonlinje for unge. Telefonen er betjent af to præster, 
som har fast træffetid særligt for de unge i provstiet 
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6.8 Bilag 8 - Hvad opfatter menighedsråedene ellers som diakoni 

Tabel 53: 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 

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... 

Orø Sogn (7246) Julehjælp, meditationsgudstjenester 

Årby Sogn (7272) Filmklub 

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

Kundby Sogn (7296) Julehjælp, konfirmationshjælp 

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

Rørvig Sogn (7259) 

Menighedsrådet har ikke defineret begrebet diakoni. Jeg 
har krydset de områder af, som ar diaonalt præg. 
Desuden uddeler vi julehjælp i form af julekurve og 
legater. 

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 

Rye-Kirke Sonnerup 
Pastorat Læsekreds 

Nordrupøster-Farendløse 
Sogne Udflugter og gudstjenester m/ efterfølgende spisning 

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

Ølsemagle Sogn (7207) Mandegruppe, kvindegruppe, tøjindsamling, indsamling 
af lysestumper, kollektindsamling, julehjælp, 

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

Toksværd Sogn (7499) Julehjælp, 

Stege Sogn (7483) Julehjælp 

Greve Sogn (7194) Der er elementer af diakoni i flere aktiviteter, jeg ikke har 
afkrydset, men ikke bærende 
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Sogn Andet der er diakoni 

Hundige-Kildebrønde Sogn 
(7195) Stafet for livet 

Sankt Nikolai Sogn (7274) Menighedsture 

Nyord Sogn (7485) 'Kirkebåd' fra stege til nyord om sommeren 

Havrebjerg Sogn (7233) Landsby-baserede fællesaktiviteter, fx fastelavn i 
samarbejde med landbyens øvrige foreninger. 

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 

Nordstevns Pastorat Yoga, vandringer, morgensang 

Nykøbing Sj Sogn (7258) Morgenopringning til ældre, genbrugsbutikker, 
korshæren, hospicearbejde 

Tårnborg Sogn (7349) Alt i ovenstående kan jo tolkes som diakoni alt efter, 
hvem der kommer til det 

Sankt Povls Sogn (7348) Sognehjælp i form af julehjælp og hjælp til konfirmation, 
temagudstjenester, børnegudstjenester, husbesøg 

Sankt Mikkels Sogn (7345) 
Diakoni handler jo om næstekærligheden, som vi alle 
aspekter forkynder om. Så i bund og grund er det hele 
diakoni. 

Halskov Sogn (9070) Sogneudflugt, julehjælp 

Allerslev Sogn (7476) Husbesøg, f.eks., i anledning af fødselsdage etc. 

Hyllested Sogn (7319) Samarbejde med toften og atkærcentret opsøgning af 
udsatte borgere 

Borup Sogn (7214) Julehjælp, konfirmationshjælp,akuthjælp 

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! 

Vig Sogn (7262) 

Deltagelse i lokale aktivitet - både som præst. 
menighedsråd og personale repræsenterer vi kirken, og 
kan have gode samtaler om dette uanset, om det er på 
kræmmer markedet eller på vig festival, vi er med som 
frivillige.... så "derud" når diakonien også... 
repræsenteret af kirkens levende stene. 

Høve Sogn (7310) Læsekreds 

Flakkebjerg Sogn (7311) Læsekreds 

Nørre Asmindrup Sogn 
(7263) Samarbejde med sociale institutioner f.eks. bosteder 

Gundsømagle Sogn (7170) Mandegrupper, indsamling til menighedspleje 
(julehjælpe), kirketur 

Kalvehave Sogn (7481) Litteraturstudiekreds 
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Sogn Andet der er diakoni 

Stensby Sogn (9109) Vejkirke 

Sankt Peders Sogn (7510) Telefonlinje for unge 

Snesere Sogn (7473) Julehjælp og konfirmationsbidrag 

Vigersted Sogn (7369) Udflugt, sangcafe 

Karlslunde Strandsogn 
(9105) Kirken har en genbrugsbutik - strandkirkens genbrug 

Hvidebæk pastorat Svært fordi det ikke er noget vi direkte har talt meget om 
i rådene. Krydserne repræsenterer det de/vi plejer. 
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6.9 Bilag 9 - Hvad står der i menighedsrådenes visions- og målsætningspapirer 

Følgende tabeller viser indholdet af visionspapirerne fordelt på provsti. Der er ingen fra 
Kalundborg Provsti og Lejre Provsti, som har svaret på dette spørgsmål. 

Tabel 54: Tekst i visionspapirerne for Greve-Solrød Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Greve-
Solrød 
Provsti 

Karlslunde 
Sogn (7200) 

Folkekirken i Karlslunde:    Er en synlig og bærende del 
af lokalsamfundet  Er åbne fællesskaber, hvor 
mennesker mødes  Ser sig omfattet af tiden og 
traditionen  Visionen udmøntes ved:    1)    I et åbent 
fællesskab er der plads til forskellighed.    Man løfter i 
flok, og frivillighed er en naturlig del.    Man bidrager med 
det man kan i løsning af praktiske opgaver, sparring og 
udvikling af både gudstjenester og aktiviteter ved kirken.         
2)    Større forskellighed i gudstjenestens udtryk.    
Større bevidsthed om målgrupperne og forskellige 
tidspunkter for afholdelse af gudstjenester.    Større 
involvering af menigheden. 

Hundige-
Kildebrønde 
Sogn (7195) 

Diakoni med udgangspunkt i hvordan vi som kirke i 
praksis viser, at alle mennesker er lige over for  Gud. Vi 
prioriterer forskellige diakonale arbejdsområder, bl.a. 
tværkulturelt samarbejde, socialt  samvær, 
spisefællesskab og sorggrupper. Vi ønsker også at 
fokusere på det uformelle diakonale  arbejde. Vi har en 
medarbejder ansat til det diakonale arbejde.  Vi vil følge 
op på udfordringer og anbefalinger i dette arbejde, bl.a. 
gennem deltagelse i et 3-årigt  projekt Lokal 
Kirkeudvikling sammen med Kirkefondet og en række 
storkøbenhavnske kirker. 

Kirke 
Skensved 

Sogn (7205) 
Fællesskab i det lille sogn, så vi lærer hinanden at kende 

Havdrup 
Sogn (7202) 

Kirken i Havdrup skal være en rummelig, alsidig og 
favnende kirke, som vandrer med i  menneskers liv og 
skaber et religiøst, eksistentielt rum med det kristne 
budskab som  ramme. 

Karlslunde 
Strandsogn 

(9105) 

Punkt 5 i vores vision (under overskriften "Vision 2020 - 
Vi vil tage del i Guds mission")    Vi vil række ud ved at:  
• Engagere os i lokalområdet  • Have fokus på, at 
ensomme tilbydes fællesskab  • Have omsorg for ældre  
• Byde flygtninge og indvandrere velkommen og være en 
ressource for dem  • Have opmærksomhed på 
mennesker med særlige behov 
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Tabel 55: Tekst i visionspapirerne for Holbæk Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Holbæk 
Provsti 

Ugerløse 
Sogn (7289) 

Med udgangspunkt i næstekærlighedsbuddet ønsker vi 
at gøre en særlig forskel og mennesker som 
psykisk/økonomiske eller praktisk har brug for særlig 
omsorg. 

Hjembæk-
Svinninge 

Sogn (9176) 

Vi ønsker at fastholde fokus på diakoni og på gode tiltag 
for trivsel.  Vi vil gøre, hvad vi kan, for at 
børnesorggruppen kan trives i vores sognehus. 

Skamstrup-
Frydendal 

Sogn (9179) 

Være aktive i forhold til ældre og mennesker med behov 
for omsorg og støtte 

Soderup 
Sogn (7286) 

at udbygge det kirkelige arbejde i og omkring kirkerne i 
vores sogen 

Sankt 
Nikolai Sogn 

(7274) 

Der er opstillet følgende mål i Menighedsrådet for 
perioden 2018 - 2020:    Fra værdigrundlaget:  Vores 
værdisæt er baseret på et kristent menneskesyn - vores 
opgave indadtil og udadtil i organisationen er konstant at 
fortolke og reflektere over, hvad det indebærer og 
hvordan vi i allehånde situationer i hverdagen vil udfolde 
dette menneskesyn. 

Jyderup 
Sogn (7299) 

Vi har ikke et visionspapir med i efteråret v2017 
arbejdede vi med følgende målsætninger, der har 
relation til diakoni og som er blevet ført ud i livet: 
Børnekor, kirkehøjskole (voksenundervisning), flere 
fællesspisninger, strikkeklub, stillehudstjenester, 
spaghettigudstjenester og tænkepause (livsfilosofisk 
samtaleforum). 
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Tabel 56: Tekst i visionspapirerne for Kalundborg Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 
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Tabel 57: Tekst i visionspapirerne for Køge Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Køge 
Provsti 

Sædder 
Sogn (7541) 

Vi samler ind i kirken til brug for menighedsplejen ved 
vores 3 høstgudstjenester 

Bjæverskov 
Sogn (7537) 

Menighedsråedet ønsker forsætte det høje niveau af 
menighedsplejen i form af kirkekoncerter, foredrag, 
fyraftensgudstjenester samt sogneudflugt. 

Gørslev 
Sogn (7539) 

Det er menighedsrådets ønske at styrke indsatsen rettet 
mod sognets børn og unge sammen med den lokale 
børneinstitution gennem et forløb kaldet Børnehavesang 

Vollerslev 
Sogn (7538) 

Det er menighedsrådets ønske at styrke indsatsen rettet 
mod sognetsbørn og unge, aktuelt sammen med den 
lokale børneinstitution gennem et forløb kaldet 
Børnehavesang. 

Køge Sogn 
(7206) 

Vision: Menighedsrådet vil i den kommende valgperiode 
arbejde videre på at åbne kirken op for  byens borgere. 
Dette skal ske ved at eksperimentere med nye måder at 
være kirke på,  samtidig med at traditionerne bliver 
formidlet og det diakonale kommer til at spille en  større 
rolle i kirkens liv.    Fra handleplan: Vi arbejder med at 
gøre kirken mere tilgængelig for alle gennem 
synliggørelse  og åbenhed med tanke på det 
traditionsbærende, eksperimenterende og diakoni. 
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Tabel 58: Tekst i visionspapirerne for Lejre Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 
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Tabel 59: Tekst i visionspapirerne for Næstved Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Næstved 
Provsti 

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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Provsti 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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Tabel 60: Tekst i visionspapirerne for Odsherred Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Odsherred 
Provsti 

Grevinge 
Sogn (7265) 

Visionen er med den nyopførte kirke-og kulturlade at 
udvikle Grevinge Kirke og Kultur til  samlingsstedet for 
sognet og at udvikle kirken og kurturlivet. At skabe større  
sammenhængskraft i sognet. 

Egebjerg 
Sogn (7264) At have øje de udsatte og ensomme 



Spørgeskemabesvarelser fra Roskilde Stift 

S. 64      Bilag 

 

Provsti Sogn Målsætning 

Hørve Sogn 
(7256) 

udarbejdet af næstformand i Vallekilde-Hørve  Hans-
Jørgen Møllegaard  Diakoni i Odsherred Provsti  2019      
Ods og Skippinge Provsti – nu Odsherred Provsti - 
etablerede i forbindelse med ansættelse af ny sogne- og 
diakonipræst i Nr. Asmindrup, der har fået særligt ansvar 
for diakonien i provstiet, et diakoni-netværk, hvor 
interesserede frivillige medlemmer af menighederne / 
menighedsrådsmedlemmer kunne tilmelde sig med 
henblik på diskussioner om diakonale spørgsmål mv.    
Etableringen af diakoninetværket er i øvrigt sket 
nogenlunde samtidig med etableringen af Odsherred 
Sorggruppe.    Diakoni-netværket udsendte i januar 2019 
et afkrydsningsspørgeskema med overskriften ”Oversigt 
over diakonale aktiviteter i Ods og Skippinge Sogne” til 
sognepræster og menighedsråd. Hensigten hermed var i 
summarisk form at skabe et overblik over, hvilke 
aktiviteter, der er i de enkelte sogne og i provstiet som 
helhed.    Diakoni er i forhold til skemaet fortolket meget 
bredt. Diakoni er ikke opfattet alene som syge- og 
ældrepleje, indsat for særlige grupper osv., men så 
bredt, at stort set alle aktiviteter i sognene i et eller andet 
omfang kan opfattes som dia-koni.    Spørgeskemaet har 
sit udgangspunkt i en oversigt udarbejdet af Vallekilde-
Hørve sognes diakoniudvalg. Rent administrative 
opgaver (registrering af fød-sel- og dødsanmeldelser 
mv.) indgå ikke i den følgende oversigt.    Denne 
”rapport” tager således udgangspunkt i de svar, som vi 
har modtaget fra de enkelte sogne. Til orientering kan 
oplyses, at der i skrivende stund (11/9 2019) ikke er 
modtaget tilbagemeldinger fra Egebjerg og Højby sogne 
samt Val-lekilde Valgmenighed.    Som overordnede 
aktører er der i de følgende skelnet mellem præ-
sten/præsterne som aktør og 
menighedsrådene/menighedsrådsmedlemmer som 
aktør. I langt de fleste tilfælde er der tale om løsning af 
”opgaverne” i fæl-lesskab.      1. Aktiviteter med præsten 
som (hoved)aktør  Udover at holde gudstjeneste og 
kirkelige handlinger, er der oplistet en række aktiviteter 
som er præstens (hoved)opgaver:     
Bryllupsforberedelse / bryllupssamtaler    
Dåbsforberedelse / dåbssamtaler    Babysalmesang      
Minikonfirmander   Konfirmationsforberedelse      
Dødsfald / begravelsessamtaler   
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Tabel 61: Tekst i visionspapirerne for Ringsted-Sorø Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Ringsted-
Sorø Provsti 

Ruds Vedby 
Sogn (7227) 

De arbejdsområder som i særlig grad lykkes for os er 
netop børne- og ungeområdet, der  styrkes via et godt 
samarbejde mellem skole og kirke.  Vi har et godt 
samarbejde med sognets lokale aktører og nyder bred 
opbakning fra dem.  Det som vi oplever som særligt 
udfordrende for os er at fastholde børnene og deres  
forældre. At gøre dem medansvarlige og aktive, så de 
forstår, at kirken ikke kun ligger  som et fyrtårn i 
landskabet, men at det er deres kirke og at der er kirke i 
Ruds Vedby. Vi har netop ansat en kirke-
kulturmedarbejder/kirkesanger fordi vi ønsker at styrke 
det diakonale arbejde som udgår fra kirken 

Nordrupøste
r-

Farendløse 
Sogne 

Kort sagt er ønsket, at kirken skal være landsbyernes 
mødested. 

Sneslev-
Ørslev 
Sogne 

Vi har ansat en diakonimedarbejder 14 timer om ugen, 
udelukkende for at varetage diakoni 

Vigersted 
Sogn (7369) 

Menighedsrådenes vision er kirkens mission, nemlig 
som kristen kirke, d.v.s. et levende fællesskab, at  
udbrede evangeliet med hjerte, mund og hænder.  at 
varetage arbejdet for kirkens liv og vækst er:  1) en 
praktisk opgave omkring rammer i form af  

  



Spørgeskemabesvarelser fra Roskilde Stift 

S. 66      Bilag 

 

Tabel 62: Tekst i visionspapirerne for Roskilde Domprovsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Roskilde 
Domprovsti 

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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Tabel 63: Tekst i visionspapirerne for Slagelse Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Slagelse 
Provsti 

Sankt Povls 
Sogn (7348) 

Din, min og vores kirke - Sankt Povls Kirke er synlig og 
vedkommende for alle borgere i sognet.   Sankt Povls 
Kirke er åben til glæde for dig og mig.  Visionen udøves 
igennem:    1. Forkyndelse    2. Kultur og Musik    3. 
Fællesskab    Fokuspunkter for 2020:    Børne- og 
ungearbejde  Rytmiske gudstjenester  Korarbejde  
Gudstjenestens udformning    Ordet diakoni er ikke 
nævnt men temaet ligger implicit i overskriften og i pkt. 3 
Fællesskab 

Sankt 
Peders 

Sogn (7347) 

Kirken formulerede vision:  Vi vil være en rummelig og 
mangfoldig kirke,  - der drager omsorg for og slår følge 
med det enkelte menneske  - der udvikler og 
vedligeholder relationer og fællesskaber  - som bygger 
på og udtrykker evangeliet og giver plads til den enkeltes 
møde med Gud 

Omø Sogn 
(7327) 

- at det kirkelige liv fremmes i Omø Sogn ved at 
menighedsrådet er initiativtager og medspiller i det 
kulturelle liv 
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Tabel 64: Tekst i visionspapirerne for Stege-Vordingborg Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Stege-
Vordingborg 

Provsti 

Ørslev og 
Udby sogne Bliver dette overhovedet læst?? 

Allerslev 
Sogn (7476) 

At gudstjenesterne afvikles så enhver kirkegænger – om 
man er kirkefremmed eller ej –  føler sig som en del af 
menigheden. At rammerne omkring gudstjenesterne er 
så venlige og  imødekommende som muligt. Både i 
kirken og udenfor kirken.  - At sikre at alle i menigheden 
kan høre det sagte. Vi må konstatere, at det nuværende  
teleslyngeanlæg ikke er godt nok. Vi vil derfor arbejde 
henimod etablering af et godt  lydanlæg i kirken.  - at 
holde arrangementer og koncerter, så også ikke de 
vante kirkegængere, får en glæde  ved at besøge kirken  
- at kirkegården opdateres, dvs. får et løft, så den er klar 
til de nye udfordringer, vi  oplever i forbindelse med et 
faldende medlemstal/ affolkning i landområderne. 

Jungshoved 
Sogn (7471) 

ønsker  - at sikre at der regelmæssigt afholdes 
gudstjeneste i kirken, og at der tilbydes  kerneydelser i 
form af dåb, konfirmation, bryllup samt 
bisættelse/begravelse  - at afholde attraktive 
arrangementer (foredrag, koncerter, udflugter, 
studiekredse,  frilufts- og/eller aftengudstjenester, m.v.)  - 
at udnytte kirkens historie, udsmykning og beliggenhed 
til at tiltrække besøgende -  også uden for de normale 
kirkelige handlinger (Kirken er tilmeldt ordningen 
”Vejkirker og  andre åbne kirker” og herunder som 
”Cykelvenlig Vejkirke”)  - at fastholde det attraktive miljø 
ved rejsestald, graverbolig og kirken 

Fanefjord 
Sogn (7491) 

"Vi vil gerne være levende kirke. Vores vision er en kirke 
bygget af levende sten (1. Pet. 2,5), og et legeme af 
mange lemmer (1 Kor. 12,12-26). Derfor vil vi fremme 
vore medlemmers medejerskab. Vi vil arbejde på at 
fremme frivilligheden og fællesskabet omkring Fanefjord 
Kirke" 

Vordingborg 
Sogn (7469) 

Vi skal være kirke for alle i vort sogn i den tid og den 
hverdag, vi lever i. Vi skal møde hinanden på så mange 
måder, som det er nødvendigt for at nå vort mål. Skal 
det ske gennem musik, film, fælles samvær, 
diskussioner, undervisning, forkyndelse, andagt eller 
andet i tilknytning til hverdagen, så lad det ske sådan. 
Sognegården vil være en væsentlig ramme for dette 
sammen med vor gamle kirkebygning. 
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Provsti Sogn Målsætning 

Bårse Sogn 
(7474) 

Bårse og Beldringe kirkers vision for fremtid er, at vi vil 
være en levende menighed, som er delagtiggjort i 
kirkerne og have flere mennesker til at vise interesse, 
drage omsorg for hinanden og tage ansvar for vores 
fællesskab. Vi vil værne om de gode traditioner, vi har og 
samtidig være åbne for spontanitet og nytænkning med 
blikket rettet mod fremtiden. ”Bårse-Beldringe sognes 
vision er at styrke menighedsarbejdet ved at sikre at 
allerede kendte aktiviteter så som: diverse gudstjenester 
som er bundet op på efterfølge sociale arrangementer, 
så som kildegudstjeneste, familie/børne-gudstjeneste, 
påske gudstjeneste, sommerfest gudstjeneste etc.  Vi vil 
fastholde focus på børne- og ungdomsarbejdet ved 
afholdelse af baby-salmesang, juniorkonfirmander, 
særlige gudstjenester for konfirmander. Ligeledes 
prioriteres vedligeholdelse af kirke, kirkegårde, 
sognehuset, forpagterbolig og præstebolig højt.” 

Beldringe 
Sogn (7475) 

Bårse og Beldringe kirkers vision for fremtid er, at vi vil 
være en levende menighed, som er delagtiggjort i 
kirkerne og have flere mennesker til at vise interesse, 
drage omsorg for hinanden og tage ansvar for vores 
fællesskab. Vi vil værne om de gode traditioner, vi har og 
samtidig være åbne for spontanitet og nytænkning med 
blikket rettet mod fremtiden. ”Bårse-Beldringe sognes 
vision er at styrke menighedsarbejdet ved at sikre at 
allerede kendte aktiviteter så som: diverse gudstjenester 
som er bundet op på efterfølge sociale arrangementer, 
så som kildegudstjeneste, familie/børne-gudstjeneste, 
påske gudstjeneste, sommerfest gudstjeneste etc.  Vi vil 
fastholde focus på børne- og ungdomsarbejdet ved 
afholdelse af baby-salmesang, juniorkonfirmander, 
særlige gudstjenester for konfirmander. Ligeledes 
prioriteres vedligeholdelse af kirke, kirkegårde, 
sognehuset, forpagterbolig og præstebolig højt.” 
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Tabel 65: Tekst i visionspapirerne for Tryggevælde Provsti 

Provsti Sogn Målsætning 

Tryggevæld
e Provsti 

Varpelev 
Sogn (7498) 

I vores lille sogn er det af stor betydning at der gøres 
noget for enlige. 
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6.10 Bilag 10 - Hvad der ellers kan løfte den diakonale indsats for menighedsrådene 

Følgende tabeller viser hvad menighedsrådsrepræsentanterne mener kan løfte den diakonale 
indsats udover, hvad de har kunne svare. 

Tabel 66: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Greve-Solrød Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Greve-
Solrød 
Provsti 

Solrød Sogn 
(7203) Tænker ikke hjælp udefra ændrer noget 

Greve Sogn 
(7194) Sandsynkligvis ikke i større grad 

Hundige-
Kildebrønde 
Sogn (7195) 

Havde vi selv flere resourcer, kunne vi løfte mere. 
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Tabel 67: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Holbæk Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Holbæk 
Provsti 

Ugerløse 
Sogn (7289) Vi har brug for økonomiske støtte 

Tølløse 
Sogn (7284) 

Bevidstgørelse af menighedsråd om kirkens naturlige 
diakonale ansvar 
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Tabel 68: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Kalundborg Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Kalundborg 
Provsti 

Gierslev-
Ørslev-

Solbjerg 
pastorat 

En kirke og kulturmedarbejder ville sikkert gøre 
underværker, men på den anden side så er det et lille 
pastorat og således ikke økonomisk grundlag for en 
sådan. 

Røsnæs 
Sogn (7270) 

Det er - i lighed med andre svar - en umulig opgave at 
besvare, da jeg kun er vikar i sognet. 
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Tabel 69: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Køge Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Køge 
Provsti 

Sædder 
Sogn (7541) 

Vi har ofte foredragsholdere, hvor temaet har været en 
form for diakoni. 

Køge Sogn 
(7206) 

Vi er i dialog med kirkens korshær om at åbne en 
varmestue i køge sogn. Vi har efterhånden lokaliseret et 
brugbart lokale, men der mangler midler særligt til 
lønning af medarbejder, der skal ansattes i samarbejde 
med kirkens korshær. Der er masser af ekspertise både i 
kirkens korshær og hos mr + præsterne 

Ejby Sogn 
(7216) Nej 
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Tabel 70: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Lejre Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 
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Tabel 71: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Næstved Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Næstved 
Provsti 

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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Tabel 72: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Odsherred Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Odsherred 
Provsti 

Lumsås 
Sogn (9246) 

En klar definition på provstiplan om, hvad vi bør gøre 
samt nogle konkrete forslag til, hvordan det kan ske. 

Vig Sogn 
(7262) 

At vores diakonipræst ikke også skal være 50 % 
sognepræst i et landsogn, der "sluger" overskud og tid. 

Hørve Sogn 
(7256) Flere af tordenskjolds soldater 
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Tabel 73: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Ringsted-Sorø Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Ringsted-
Sorø Provsti 

Ringsted 
Sogn (7363) Folk der brænder 

Tersløse 
Sogn (7228) En tydelig/ansat ansvarlig for området i sognet 

Sorø Sogn 
(7383) Nej 

Vigersted 
Sogn (7369) Mangler pt lokaler 
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Tabel 74: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Roskilde Domprovsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Roskilde 
Domprovsti 

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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Tabel 75: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Slagelse Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Slagelse 
Provsti 

Nørrevang 
Sogn (9144) 

Gerne et hjørne på provstiets hjemmeside der skal være 
til gensidig inspiration for andre sogne. 

Gimlinge 
Sogn (7316) Ideer 

Havrebjerg 
Sogn (7233) 

At jeg havde mulighed for at være mere til stede/arbejde 
mere i landsognet, fremfor at skulle bruge kræfterne i det 
større bysogn. 

Sankt Povls 
Sogn (7348) 

Grundlæggende drøftelse i mr af hvad vores opfattelse 
af diakoni er, og hvad den betyder for vores arbejde i 
sognet 

Sankt 
Mikkels 

Sogn (7345) 

Vi har en varmestue knyttet til, som altid siger ja tak til 
diverse bidrag grundet enorm efterspørgsel. 

Sankt 
Peders 

Sogn (7347) 
En formuleret kristen målsætning hos det tiltag vi støtter 

Hyllested 
Sogn (7319) ? 

Omø Sogn 
(7327) Nej! 
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Tabel 76: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Stege-Vordingborg 
Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Stege-
Vordingborg 

Provsti 

Ørslev og 
Udby sogne Midler til samarbejde 

Svinø Sogn 
(9247) 

Der er fælles menighedsråd med køng, og svinø er 
meget lille, så alt foregår i køng - med undtagelse af 
gudstjenester, m.m. samt enkelte koncerter 

Stege Sogn 
(7483) 

Menighedsrådet har tilkende givet en mangel interesse 
for diakoni 

Damsholte 
Sogn (7490) Fokus på emnet i forhold til menighedsrådet 
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Tabel 77: Hvad der ellers vil kunne løfte den diakonale indsats, sogne i Tryggevælde Provsti 

Provsti Sogn Hvad kan ellers hjælpe 

Tryggevæld
e Provsti 

Kongsted 
Sogn (7534) 

At menighedsrådet får en rolle for frivillig ansvarlig på 
linje med kasserer, kirkeværge, kontaktperson osv. 

Store 
Heddinge 

Sogn (7548) 
Der er ikke tiden og hænderne! 

Himlingøje 
Sogn (7545) Flere ansatte, sognemedhjælpere eller andre 

Endeslev 
Sogn (7546) Flere ansatte, sognemedhjælpere eller andre 

Vråby Sogn 
(7547) Flere ansatte, sognemedhjælpere eller andre 
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6.11 Bilag 11 - Har menighedsrådet samarbejder med eksterne organisationer om diakoni, som 
ikke er knyttet til et specifikt tiltag eller projekt 

Følgende tabeller viser hvad menighedsrådsrepræsentanterne mener kan løfte den diakonale 
indsats udover, hvad de har kunne svare. 

Tabel 78: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Greve-Solrød Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Greve-
Solrød 
Provsti 

Greve Sogn 
(7194) 

Samvirkende menighedsplejer, Lions Club Greve, 
nabomenighedsplejer, Plejehjem i greve 

Hundige-
Kildebrønde 
Sogn (7195) 

Greve Kommune  Frivilligcenter Greve  Greve Nord 

Jersie Sogn 
(7204) 

solrød kommune  Christians HAve plejecenter  Kfum 
Solrød   Genoptræning center solrød  JErsie Privatskole  

STreet football Solrød 

Karlslunde 
Strandsogn 

(9105) 

Greve Borgerhus  Greve kommune  Folkekirkens 
migrantsamarbejde 

Karlstrup Sogn 
(7201) Lions Solrød 
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Tabel 79: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Holbæk Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Holbæk 
Provsti 

Kvanløse Sogn 
(7279) Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, Danmssion 

Nørre Jernløse 
Sogn (7278) Kirkens Korshær 

Tølløse Sogn 
(7284) Samvirkende menighedsplejer  Lions Club 

Ugerløse Sogn 
(7289) 

arbejdsformidling fx i forhold til ressourceforløb og 
fleksjob 

Vipperød Sogn 
(9292) 

Kirkens Korshær lokalafdeling Holbæk  Cafe Exit 
lokalafdeling Holbæk 
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Tabel 80: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Kalundborg Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Kalundborg 
Provsti 

Finderup Sogn 
(7235) Menighedsplejen i Kalundborg provsti  Lions 

Føllenslev 
Sogn (7247) Menighedsplejen i Kalundborg Provsti 

Kirke Helsinge 
Sogn (7238) Menighedsplejen i Kalundborg provsti 

Raklev Sogn 
(7269) Menighedsplejen i Kalundborg Provsti 

Reerslev Sogn 
(7226) Det Mylius-Holstein-Rathlouske legat 

Tissø Pastorat 
Menighedsplejen i Kalundborg provsti (Sæby og 

Hallenslev)  Administration af legat (Buerup sogn, Det 
Mylius Holstein Rathlouske Legat) 
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Tabel 81: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Køge Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Køge 
Provsti 

Højelse Sogn 
(7218) 

Samvirkende Menighedsplejer; Køge kommune, Røde 
Kors Køge 

Køge Sogn 
(7206) 

Køge Kommune, Ældresagen, Alzheimes foreningen, 
ØDA, Kirkens Korshær (partneskabsaftale), Folkekirkens 
Nøshjælp (indsamling og oplysning), Rotary Køge, Røde 
Kors corona hjælpenetværk, lokal frivillig yogainstruktør 

til arbejde med unge omkring stress og depression 

Ølsemagle 
Sogn (7207) 

Kofoeds Skole,  Børnesagens Fællesråd,  Diakonskolen,  
Folkekirkens Nødhjælp  Dansk Sømand og udlandskirke,  

Kirkens Korshær 
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Tabel 82: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Lejre Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Lejre Provsti 

Kirke Hvalsø 
Sogn (7173) Danmission - Konfirmandaktion  Folkekirkens Nødhjælp 

Kirke Hyllinge 
Sogn (7179) Den lokale Rema 1000 ifm julehjælp 

Lyndby Sogn 
(7180) Rema 1000 

Særløse Sogn 
(7174) Danmission Konfirmandaktion  Folkekirkens Nødhjælp 
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Tabel 83: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Næstved Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Næstved 
Provsti 

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 

  



Spørgeskemabesvarelser fra Roskilde Stift 

S. 89      Bilag 

 

Tabel 84: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Odsherred Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Odsherred 
Provsti 

Fårevejle Sogn 
(7267) Kommunen, Røde Kors 

Hørve Sogn 
(7256) 

Odsherred Kommune, Kirkens Korshær, Indre Mission, 
Frelsens Hær, Medborgerhuset i Hørve, det lokale 

foreningsliv 

Vig Sogn 
(7262) 

Vig Familieby, Den rytmiske Højskole, Vig Festival, Vig 
Tuske- og kræmmermarked, Vig skole, børnehaverne i 
Vig samt dagplejen i Vig, Baeshøjgård (plejehem i Vig), 

Værestedet KIK IND i Vig. 
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Tabel 85: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Ringsted-Sorø Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Ringsted-
Sorø Provsti 

Ringsted Sogn 
(7363) samvirkende menighedsplejer 

Sneslev-Ørslev 
Sogne 

Jeg kan ikke huske hvem præcist men vores forrige 
diakonimedarbejder samarbejdede med nogle fra 

Ringsted kommune 

Tersløse Sogn 
(7228) Samvirkende Menighedsplejer  Sorø Kommune 

Vigersted Sogn 
(7369) Asylcenter Avnstrup og We Shelter 
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Tabel 86: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Roskilde Domprovsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Roskilde 
Domprovsti 

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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Tabel 87: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Slagelse Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Slagelse 
Provsti 

Gimlinge Sogn 
(7316) Kirkens korshær 

Halskov Sogn 
(9070) 

Lions Club Korsør, Sct. Georgs gilde Korsør, 
Telmpelridderordenen OSMTH, Kirkens Korshær Korsør, 

Slagelse Kommune 

Hemmeshøj 
Sogn (7361) Korshæren, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, KFUM 

Hyllested Sogn 
(7319) Toften  Atkærcenret 

Nørrevang 
Sogn (9144) kirkens korshær i Slagelse 

Sankt Peders 
Sogn (7347) Kirkens Korshær i Slagelse 

Vemmelev 
Sogn (7360) Korshæren, KFUM, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission 
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Tabel 88: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Stege-Vordingborg Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Stege-
Vordingborg 

Provsti 

Stege Sogn 
(7483) 

Vi samarbejder med Møns Bank om et 
uddannelseslegat. Og administrerer selv et 

uddannelseslegat til unge. 
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Tabel 89: Har sognene samarbejdspartnere, sognene i Tryggevælde Provsti 

Provsti Sogn Samarbejdspartnere 

Tryggevæld
e Provsti 

Kongsted Sogn 
(7534) 

Faxe kommune  Lions Club, Faxe  De lokale 
erhvervsdrivende  Rønnede Idrætsforening  Kongsted 

spejderne  Røde Kors, Faxe  Team Rynkeby, Team 
Julius 

Nordstevns 
Pastorat Kommunen, Kirkens korshær, skolen, børnehaver 
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6.12 Bilag 12 - Tiltag startet af sognene ifm. coronakrisen 

Tabel 90: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Greve-Solrød Provsti 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Greve-
Solrød 
Provsti 

Mosede 
Sogn (9108) Har prioriteret at foretage flere telefonsamtaler 

Solrød Sogn 
(7203) 

Daglig videochat på messenger med tidligere 
sorggruppefolk 

Greve Sogn 
(7194) Telefonsamtaler, indkøbshjælp 

Hundige-
Kildebrønde 
Sogn (7195) 

Telefonsamtaler  Kig Forbi (mødested uden for kirkens 
lokaler)  Hilsen til plejehjem 
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Tabel 91: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Holbæk Provsti 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Holbæk 
Provsti 

Orø Sogn 
(7246) 

Telefonsamtaler - opringninger til ældre fra præsten  
Facebookandagter - korte andagter om liv og tanker 
omkr. Covid19  Oplæsning - Bjarne Reuter: "Bogen" og 
Pär Lagerkvist: "Barabbas" på facebook 

Kundby 
Sogn (7296) telefonsamtaler , breve 

Vipperød 
Sogn (9292) 

Telefonisk sjælsorg - rundringning til borgere  Tilbud om 
indkøb for ældre  Mindre udendørs samtalegrupper for 
ældre - når genåbningsgraden tillader 

Sankt 
Nikolai Sogn 

(7274) 

Private og offentlige andagter  Sjælesorgssamtaler  
Udvidet tilgængelighed 

Kvanløse 
Sogn (7279) 

Telefonsamtaler, jævnlige opkald til især ensomme 
sognebørn 

Hagested 
Sogn (7294) 

Spille musik og salmer udenfor plejehjemmets vinduer 
og uddele isvafler 

Nørre 
Jernløse 

Sogn (7278) 

Telefonsamtaler: Jævnlige opkald til især ensomme 
ældre 
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Tabel 92: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Kalundborg Provsti 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Kalundborg 
Provsti 

Raklev 
Sogn (7269) Telefonopringninger 

Vor Frue 
Sogn (7268) 

Kirkekæde - en tlf. kæde med vedhæng, som sættes i 
gang hver morgen kl. 8.00 på alle hverdage. 
Telefonopkaldet har en fast form: Hvordan går det hos 
dig, dagens bibelcitat og evt. afsluttes med at bede 
Fadervor. Hvis man er vedhæng til kæden, skal man 
ikke ringe videre til den næste på kæden, men bliver blot 
ringet op.   Sjælesorgssamtaler via tlf. og Facetime. 

Nyvangs 
Sogn (9066) facebook - andagter og musikstykker 
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Tabel 93: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Køge Provsti 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Køge 
Provsti 

Sædder 
Sogn (7541) 

telefonsamtaler/telefonkæder, mails, indkøb for sårbare 
ældre 

Højelse 
Sogn (7218) 

Korte andagter/gudstjenester er lagt online; Vi har 
besøgt vores tre plejehjem jævnligt - sunget og spillet for 
dem og med dem ude i deres atriumgårde 

Køge Sogn 
(7206) 

Først og fremmest har vi henvist til Røde Kors Corona 
hjælpenetværk og gjort opmærksom på det på plakater, 
vores hjemmeside i lokale medier etc.    Walk and talk 
sjølesorgssamtaler i det fri    Sjælesorg via tlf    Præst 
har i meget begrænset omfang hjulpet med indkøb 
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Tabel 94: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Næstved Provsti 1/2 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Næstved 
Provsti 

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 
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Tabel 95: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19,sogne i Næstved Provsti 2/2 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Næstved 
Provsti 

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 

Sankt 
Peders 

Sogn (7510) 
Telefonlinje for Unge 
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Tabel 96: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Odsherred Provsti 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Odsherred 
Provsti 

Asnæs 
Sogn (7266) 

Hornmusik/salmetoner over byen. Der blev spillet salmer 
på kirkegården, som kunne høres over byen. Der kom 
folk og sang med. 

Lumsås 
Sogn (9246) 

Øget telefonisk/samt mail-kontakt mellem præst og 
menighed. 

Grevinge 
Sogn (7265) 

Tilbud om telefonsamtaler  Uddeling af påskeliljer  
Opringninger til faste deltagere i fællesspisning  
Intensiveret Facebook og hjemmeside  Påskesang foran 
plejehjemmet 

Nykøbing Sj 
Sogn (7258) 

daglige klokkebønner, og daglige sms-bønner, digitale 
gudstjenester - også på tværs af provstiet, 
telefonsamtaler. 

Højby Sogn 
(7261) Telefonsamtaler 

  

Tabel 97: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Ringsted-Sorø Provsti 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Ringsted-
Sorø Provsti 

Nordrupøste
r-

Farendløse 
Sogne 

Jeg har som sognepræst - og blot orienteret MR herom - 
påbegyndt telefonsamtaler, og gåture forbi 
ældre/ensomme pga corona'en. 

Vigersted 
Sogn (7369) 

præst og frivillige har ringet rundt regelmæssigt til 
medlemmer, øget opmærksomhed på ensomme, udsatte 
og kronisk syge 
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Tabel 98: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Roskilde Domprovsti 1/3 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Roskilde 
Domprovsti 

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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Tabel 99: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Roskilde Domprovsti 2/3 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Roskilde 
Domprovsti 

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. 
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Tabel 100: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Slagelse Provsti 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Slagelse 
Provsti 

Gimlinge 
Sogn (7316) Små kaffegrupper for de ældre i hjemmehaver 

Sankt Povls 
Sogn (7348) 

Opringning til mennesker i sognet, havebesøg, virtuelle 
gudstjenester, ugentlige hilsner fra kirken på facebook 

Halskov 
Sogn (9070) Telefonsamtaler 

Sankt 
Peders 

Sogn (7347) 

Husbesøg - med afstand. Fælles gåture - med afstand. 
Udlevering af mad fra Kirkens Korshær. Andagter på 
Facebook. Virtuelle møder. 

Hyllested 
Sogn (7319) Sjælesorg på nettet  online andagter 

  

Tabel 101: Noter venligst et navn og et par stikord for hvert tiltag, I har igangsat som svar på 
Covid-19, sogne i Tryggevælde Provsti 

Provsti Sogn Coronatiltag 

Tryggevæld
e Provsti 

Terslev 
Sogn (7377) Telefonsamtaler, Sang foran ældres boliger 

Kongsted 
Sogn (7534) 

Havebesøg. Præsten, jeg er cyklet rundt, med 
termokanden og salmebogen og fået en snak i haven 
eller ved køkkenvinduet.    Den 4. maj. Jeg satte 
organisten og hendes accordion på en ladcykel, så 
cyklede vi ud og sang sange til folk, der ønskede besøg. 
Det blev til 18 stop og folk der stod med flag og kaffe klar 
i deres indkørsler.    Youtube-kanal. Oprettelse af 
youtube banale med søndagens salme og et trøstens 
ord. 

Ølyderslev 
Frøslev 

sogne 

Telefonsamtaler  Flere mails  Udendørsbesøg  
Videotjenester  Nå folk via sociale medier (men det 
kommer jo an på definitionen af diakoni) 

 


