
        

 

Dagsorden  
Onsdag den 9. maj 2017 kl. 14.30 – 17.00 
 

Referat 
  

Mødet afholdes: 
Provstikontoret. Ejlersvej 6, 6000 Kolding. 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Henrik Johannessen, Si-
grid Horsholt Pedersen, Marianne Jespersen, 
og Per Søgaard.  
Afbud fra Mai-Britt Josephsen Knudsen, Lars 
Rahbek, Karsten Nissen og Annette Langdahl. 
Birthe Jørgensen fra stiftet deltog i sidste del 
af mødet. 
 

1. Velkommen. Godkendelse af dagsordenen 
Særligt velkommen til Mai-Britt Josephsen 
Knudsen. Præsentationsrunde. 
 

Velkommen til Mai-Britt udsat 

2. Kolding provstis arbejde med en folder. Grete 
skriver: Mht. Kolding provstis arbejde med en 
folder: ”Vi er ikke kommet videre med det, 
Hanne og jeg har kun talt kort om det et par 
gange, så har der været andet... :-) Men når vi 
ikke er kommet videre, er det også fordi vi 
begge er lidt i tvivl om, hvad der i grunden 
kaldes på. Jeg vil derfor foreslå, at Hanne del-
tager i vores møde under det punkt, så vi kan 
få det lidt mere afklaret. Evt. Kunne vi begyn-
de ca. der. Hun er i huset”. 
 

Vi ser frem til at Hanne og Kolding provsti 
kommer med et første udspil til hjemmeside / 
evt. suppleret af små visitkort og trykt mate-
riale, der handler om diakonale muligheder i 
Folkekirken. Vi havde en god drøftelse af ind-
hold, målgrupper for kommunikationen m.v. 
Efterfølgende kan materialet være til inspira-
tion i andre provstier. 
 
 

3. "Livet om at gøre" - Tanker om nye initiativer 
fx. temapjecer på tryk og via hjemmesiden 

 

Hvorfor kortlægger vi? ”Samle materialer ind 
og sprede for at skabe inspiration”. Arbejds-
gruppen fortsætter 
 

4. Koordinering af aktiviteter ift. diakoninetvær-
ket.  
 

Drøftelse udsat 
Der er til dato kun et sogn, der har meldt til-
bage efter udsendelse af brev. Per sender i 
juni mail rundt til alle formænd. 
 

5. Forslag til en diakonipris, der uddeles på 
stiftsdagen hvert 2. år 
 

Drøftelse udsat – men positive, umiddelbare 
kommentarer til ideen 

6. Strategiarbejdet. Vi bør i forlængelse af drøf-
telsen på vort møde i dag have nogle folk i 
gang med at formulere. Udspil v/ Per med ud-
gangspunkt i vores nuværende kommissorium 
(vedhæftet) 
 

Udvalg Henrik Johannesen, Lars Rahbek og Per 
Søgaard mødes den 15/6.  

7. Bog/et hæfte m diakonisalmer, fortællinger, Sigrid orienterede om salmer og livs-



        

 

bønner mv. v/ Sigrid. Se referat (vedhæftes) af 
udvalgsmøde Sigrid og Per 
 

fortællinger under forskellige vinkler. Vi sat-
ser på at have 3-4 eksempler klar til efter-
årets diakonitræf. Sigrid (og Per) er tovholder 
 

8. Kort orientering af mit møde med formandska-
bet  
 

Vi får mange positive tilkendegivelser fra 
Stiftsrådet. Budgetter 2017 og 2018 er på 
plads 
 

9. Kommende møder i udvalget: 
 

Uge 35 og derefter. Per laver Doodle 

10. Evt. 
 

Der er brug for billeder til illustration på 
hjemmeside 
Folder til inspirationsdagen 5/11 skal laves 
snarest og ligge klar umiddelbart efter som-
merferien. Marianne laver layout efter mate-
riale fra Per 
 

 
På lidt længere sigt:  

x 2018: Stiftsudvalget for Diakoni i Haderslev Stift skal være vært for de jyske Diakoniudvalgs 
fælles inspirationsmøde i foråret 2018 

x 2019: Evt. ny provstirunde om diakonien i 2019? 
 
 
 


