Nyt fra din kirke
1. september 2019

Kære modtagere af Grønnevang kirkes nyhedsmail!
I dag ved gudstjenesten blev det annonceret, at vores præst
efter 28 år i Grønnevang Kirke, Thyge Enevoldsen, stopper med
udgangen af oktober. Thyge har fået nyt arbejde pr 1/11 som
diakonikonsulent i Helsingør Stift på halv tid.
Vi er selvfølgelig kede af at miste en meget afholdt præst i
sognet, men ønsker ham og familien tillykke og alt godt i den
nye stilling. Og så kan vi glæde os over, at han fortsætter sit
arbejde i Hillerød Kommune som socialarbejder med fokus på
netværk, tryghed og samarbejde i Hillerød Øst.

Thyge fortæller selv om sin beslutning: "Muligheden for nyt arbejde åbnede sig for mig, da jeg kom
hjem fra ferie. Og jeg fik besked om nyt arbejde i onsdags. Så det er gået meget hurtigt. Jeg skal være
konsulent og dele inspiration med kirker og kirkelige organisationer i forhold til kirkeligt socialt arbejde
(”diakoni”) – kvote 50%. Derudover fortsætter jeg ansættelsen (25%) som kommunal socialarbejder –
stadig med særligt fokus på fællesskab, netværk, tryghed og samarbejde i Hillerød Øst. Men jeg
stopper altså som sognepræst. Vi regner med at finde bolig i Hillerød, hvor vi føler os rigtig godt
hjemme."
"Jeg er meget taknemmelig over de 28 år i Grønnevang!
Grønnevang kirke og sogn er et fantastisk sted at være præst!! Jeg kunne ikke drømme om noget bedre
sted. Men opgaven er efterhånden også blevet meget omfattende. Og alting har sin tid. Jeg føler, det
er tid til et generationsskifte. Nu glæder jeg mig til at få mulighed for at dele inspiration og optimisme
og muligheder med kirker/kolleger/menighedsråd/frivillige m.fl. rundt i Helsingør stift. Jeg glæder mig
også til at få lidt mere tid til at være bedstefar. Og - det blir´ meget spændende at få en ny
fuldtidspræst på banen i Grønnevang kirke og sogn! Jeg tror, det blir´ godt!!"

Info om tidspunkt for afskedsarrangement følger senere.
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