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Program
17.00 Velkomst og præsentation

17.15 Hvad er diakoni?
En kort ”indflyvning” 
v. diakon, super visor 
og underviser 
Conny Hjelm, 
Filadelfia Uddannelse, 
Dianalund.

17.45 Sandwich

18.15 Når diakoni er 
 en grundtone i kirkens hverdag

Gruppesamtale. Hvordan vil jeg gerne selv 
mødes? Hvad er vigtigt, når jeg møder andre 
mennesker? v/ Conny Hjelm
Kort opsamling i plenum.

19.00 Pause

19.15  Diakoni – ikke altid lutter lagkage 
Hvordan møde mennesker, når det blir´ svært?                  
Gruppesamtaler og opsamling i plenum. 
v/ Conny Hjelm

19.55  Aftensang – og tak for i aften

Diakoni i kirkedøren
– med lys på kirketjenernes betydning 
for det daglige diakonale miljø 
i den lokale folkekirke

Tid, sted og pris
Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 17-20

Lillerød Sognegård
Kirkehaven 5
3450 Lillerød

Deltagelse i fyraftensmødet koster 50,- kr 

Tilmelding
Tilmelding senest den 29. september 2022 til: 
 diakonikonsulent Thyge Enevoldsen, 
 ten@km.dk (eller tlf. 72 32 52 22)

Diakoni
i kirkedøren

For kirketjenere
og øvrige ansatte, 

frivillige og 
menighedsråd

Onsdag den 
5. oktober 2022

kl. 17-20 

Lillerød Sognegård
Kirkehaven 5
3450 Lillerød

Kirketjeneren er ofte den første, 
som møder besøgende i kirken 

– i dagligdagen, ved kirkelige handlinger 
og i kirkedøren søndag formiddag.

Udover sit ansvar for praktiske opgaver 
har kirketjeneren med sin daglige 
tilstedeværelse stor betydning for 

atmosfæren i den lokale sognekirke. 
Kirketjenerens imødekommenhed er ofte en 

vigtig del af årsagen, når mennesker føler sig 
budt velkommen og hjemme i deres kirke. 

Hvordan kan kirketjeneren Hvordan kan kirketjeneren 
gøre denne vigtige, positive forskel?  gøre denne vigtige, positive forskel?  

Hvad skal der til, når kirketjeneren Hvad skal der til, når kirketjeneren 
og andre møder mennesker i kirkedøren? og andre møder mennesker i kirkedøren? 
Hvor meget eller hvor lidt – og hvordan? Hvor meget eller hvor lidt – og hvordan? 

Netop dét vil vi gerne sætte fokus på 
ved fyraftensmødet. Vi tror, det er vigtigt.


