
        

 

Dagsorden  

Torsdag den 3. september 2015 kl. 09.00 – 
12.00  

 

Referat 

  

Mødet afholdes hos  
Lars Rahbek, Bærhaven 8, Taulov. 7000 Fredericia 

Mødedeltagere: 
Sigrid Horsholt Pedersen, Marianne Jespersen, 
Annette Langdahl, Henrik Johannessen, Lars 
Rahbek og Per Søgaard.  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Opfølgning fra sidste referat 13. maj – og si-
den sidst 
- navne til udvalget. Status biskop 
- stiftsmødet i morgen 4/9 
 

Karsten Nissen, Aabenraa har sagt ja til at gå 
ind i udvalget. Desuden bliver provst Grete 
Wigh Poulsen knyttet til udvalget. Det afklares 
senere konkret hvordan i praksis. 
Vi bør gøre stiftet opmærksom på, at også 
stiftsudvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af 
et MR, bør have en invitation til stiftsmødet.  
 

3. Diakoniens dag 2016. Skal vi gøre en særlig 
indsats? v/ Annette 

Tema: ”Ser du – eller kikker du bare?” . Se pro-
grammet på www.diakoniensdag.dk. Ribe Stift 
er ansvarlige for programmet.  
Desværre ligger dagen (1. søndag i februar) på 
fastelavns søndag. Man kan jo vælge at holde 
det en anden dag. Som udvalg tager vi opfor-
dringen med på provstimøderne i kommende 
tid. Desuden kan vi skrive om det på hjemmesi-
den. Evt. have nogle visitkort med vores logo + 
henvisning til hjemmesiden. Annette laver et 
udspil og får dem trykt 
 

4. Møde med Stiftsrådet og provstiudvalg den 
30/9. Lars og Per deltager. Hvad skal vi prio-
ritere vedr. diakoniudvalget? Se vedhæftede 
dagsorden 

x Koordinering mellem div. aktiviteter i stif-
terne. Oplæg til konkrete samarbejder / 
synergi 

x Diakonimesse marts 2017 
x Opfølgning af møderne i provstierne. Mål-

sætninger 
x 3 udfordringer: Penge (stiftsbidraget), Ko-

ordinering/prioritering, kommunikation 
 

5. Kommentarer vedr. de forskellige møder med 
provstierne. Fredericia 29/9 – Kolding 27/10 – 
Vejle 29/10 - Haderslev 4/11– Aabenraa 
17/11 – Sønderborg 12/4 2016. 
Hvor mange usb-stik til film tør vi satse på? 

Det er vigtigt at vi får lagt op til, hvad den en-
kelte provstier vil efterfølgende og hvordan vi 
som udvalg kan bidrage.  
Vi lægger op til en fremtidig koordinering mel-
lem aktiviteter i provsti og på stiftsplan. 
Vi indkøber usb-stik, så alle sogne kan få et + 



        

 

til provstikontor m.v. Ca. 200. 
Vi samler lige op på Google Drev efter hvert 
møde og kan lægger PowerPoints m.v. til vores 
interne inspiration. 
 

6. Efterårsinspiration efterår 2016. Henrik koor-
dinator på dato. 
 

Vi lægger vores strategi lidt om: Det bliver et 
fyraftensmøde 17 – 21 som har til formål at få 
provstiudvalgenes diakoniudvalg og andre inte-
resserede samlet om et fagligt foredrag plus 
koordinering. Forslag er Morten Aagaard. Vi ser 
gerne at biskoppen medvirker som ’rammesæt-
ter’. Datoforslag 21/9, 28/9 eller 12/10 – evt. 
26/10. Henrik kontakter emnerne. 
 

7. Næste diakonimesse marts 2017.  
Drøftelse af hovedlinjerne for dagen.  
Vi skal have nedsat arbejdsgruppe, der sna-
rest får aftalt dato med Domkirkens MR m.fl. 
opgaver nu og her 
 

x 18. eller 25. marts. Afstem med årshjulet. 
x Konceptet er i udgangspunktet det samme. 

Foredrag + stande 
x Vi overvejer: Det er gratis – men med en 

tilmelding.   
x Annette, Lars og Per er tovholdere.  
 

8. Vort kommissorium til eftersyn. Vedhæftet. 
Har vi punkter, som vi bør have op på kom-
mende møder og aktiviteter? 
 

x Kortlægning: afventer resultaterne fra sam-
arbejdet med provstierne og mulighederne 
for at gøre hjemmesiden dynamisk 

x Videndeling: OK 
x Debat og inspirationsdage: OK 
x Diakoniens dag: Der måtte gerne ske noget 

mere. Se pkt. 3 
x Kontakten til diakonale organisationer: 

hænger lidt. Her bør vi tage et initiativ. 
Lars kommer med et oplæg til en invitation 
med begrundelser til vort næste møde. 
 

9. Hængeparti fra tidligere møder: Vi overvejer 
studietur for udvalget i efteråret 2015? !! 

Udsættes indtil videre.  

10. Kommende møder i udvalget 
 

Tirsdag den 1/12 2015 kl. 09.30 – 12.00 hos Si-
grid. Havnegade 37, 1. 7100 Vejle 
 

11. Evt. 
 

x Husk Jysk Diakonikonvent 7. oktober 2016 
kl. 12.00 – 19.00 i Aalborg 
 

 
 


