
        

 

Dagsorden  
Tirsdag den 1. december 2015 kl. 09.30 – 12.00  
 

Referat 
  

Mødet afholdes hos  
Sigrid Horsholt, Havnegade 37, 1. 7100 Vejle 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Karsten Nissen, Sigrid 
Horsholt Pedersen, Marianne Jespersen, An-
nette Langdahl, Henrik Johannessen, Lars 
Rahbek og Per Søgaard.  
 

1. Velkommen til Grete og Karsten  
 

Velkommen 

2. Godkendelse af dagsordenen 
 

Godkendt 

3. Opfølgning fra sidste referat 3. september – og 
siden sidst (bl.a. kommentarer til de 4 gennem-
førte provstiarrangementer) 
 

Drøftet. Arrangementerne har været pænt be-
søgt (ca. 120 deltagere) – med variation.  

4. Orientering. Møde med Stiftsrådet og provstiud-

valg den 30/9. v/ Lars og Per.  

Orienteret 

5. Lars har lavet udkast til brev om møde med di-

akonale organisationer i stiftet. Se vedhæftede 

fil 

Vi inviterer til dialogmøde med diakonale or-
ganisationer på landsplan, der er repræsente-
ret i stiftet. Lars arbejder videre med brevet 
og målgruppen  
 

6. Drøftelse af hjemmesiden v/ Marianne Respons sendes til Birthe fra Marianne 
 

7. Udstilling til Stiftsfesten 6/2 2016.  
Se mail Thorkild Sørensen 7/9 
Se programmet her: 
http://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persi
stent/7/3/d/a/73daa38a50ba168018f5bbced07
b9d9e8074c03a/2016%20Feb%20Stiftsdag.pdf  
 

Vi skal skabe noget opmærksomhed. Ideer:   

 Kort Powerpoint show 

 Postkort eller A4 folder 

 Rullegardin m/ logo / billede 

 ”Konkurrence” 
Marianne og Annette tager ansvar for vores 
del af udstillingen. Husk kontakt til Thorkild 
 

8. Efterårsinspiration efterår 26/10 2016 kl. 17.00 
– 21.00. Med Morten Aagaard.  
 

Henrik aftaler nærmere med Morten Aagaard 
og tager sig af forplejning, fællessang m.fl. 
praktiske forhold.  
Program bør var klar til stiftsfesten i februar. 
Markedsføres også til landemodet i 2. sept.  
 

9. Diakonimessen 25. marts 2017. Kirken er reser-
veret. Arbejdsgruppe Annette, Lars og Per. 
Drøftelse af temaer (Lutherjubilæum??) og fast-
læggelse af grov tidsramme 
 

Forslag / brainstorming navne 

 Helle Christiansen 

 Marianne Christiansen -  

 Karsten Nissen. Dato OK 

 Musik ”Folkeklubben” 

http://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persistent/7/3/d/a/73daa38a50ba168018f5bbced07b9d9e8074c03a/2016%20Feb%20Stiftsdag.pdf
http://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persistent/7/3/d/a/73daa38a50ba168018f5bbced07b9d9e8074c03a/2016%20Feb%20Stiftsdag.pdf
http://www.haderslevstift.dk/_Resources/Persistent/7/3/d/a/73daa38a50ba168018f5bbced07b9d9e8074c03a/2016%20Feb%20Stiftsdag.pdf


        

 

 Overvej en decideret koncert 

 Gøre noget for at invitere ind fra gaden 

 Overvej om arrangementet er lidt mere 
”komme og gå arrangement”  

 

10. Årsrapport 2015 – udkast (se vedhæftede) 
 

Godkendt med en enkelt rettelse 

11. Budgetønsker til 2016. Se fremsendt mail fra 
den 24/11. Er der yderligere kommentarer? 
 

Godkendt 

12. Studie- og inspirationstur 

Vi har I flere år drømt om muligheden for at 

kunne arrangere en studietur for udvalget. 

Formålet er, at der skal være en klar mulighed 

for direkte videndeling med sogne i Stiftet, om-

kring områder hvor der ikke er så meget diako-

nalt arbejde i forvejen. Vi ser, at kirkens måske 

skulle engagere sig i højere grad omkring flygt-

ninge med både diakoni og mission. Et andet 

område kunne være samarbejde mellem offent-

lige myndigheder og kirken. Eller samarbejdet 

mellem sognediakoni og organsiationsdiakoni. 

Et fjerde fokuspunkt kunne være rekruttering, 

fastholdelse og organisering af korps af frivilli-

ge. Beløbet er et forsøg på et forsigtigt skøn på 

transport og ophold i Danmark, Norden, Tysk-

land eller England. 

Ideer 

 Diakonimesse i Norge 

 Dansk Diakoniråd (Lars undersøger) 
 
Vi nedsætter et udvalg, der kommer med et 
udspil til næste møde: Sigrid og Lars. Øvrige 
medlemmer af diakoniudvalget bedes sende 
inspiration til de to, hvis I støder på noget. 
 
 

13. Kommende møder i udvalget 
 

Per laver Doodle både til næste udvalgsmøde 
og til underudvalget vedr. Diakonimesse.  

14. Evt. 
 

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

 


