
        

 

Dagsorden  
Onsdag den 14. december 2016 kl. 14.30 – 17.00 
 

Referat 
  

Mødet afholdes: 
Hos Marianne Jespersen. Rødkælkvej 14, 6000 Kol-
ding 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Henrik Johannessen, Si-
grid Horsholt Pedersen, Marianne Jespersen, 
Lars Rahbek og Per Søgaard. Afbud fra Karsten 
Nissen og Annette Langdahl.  
 

1. Velkommen. Godkendelse af dagsordenen 
 

Godkendt – men reduceres lidt aht. de fravæ-
rende og mangel på tid. 
 

2. Referat / konklusion af mødet med Morten Aa-
gaard 26/10 kl. 17.00. Næste initiativ? 
 

Stor glæde og tilfredshed med fremmødet, 
Mortens oplæg og deltagelse i drøftelsen, del-
tagernes engagement m.v.  
Der er stor enighed om, at lignede møde skal 
arrangeres ud fra en tilsvarende skabelon. 
 

3. Referat / konklusion af mødet med de 8 sociale 

og diakonale organisationer den 3/11. Næste 

initiativ? Se referat 

Det skal formidles til menighedsrådene, at der 
er stor vilje til samarbejde mellem menig-
hedsråd og organisationer. § 1 i menigheds-
rådsloven taler om at MR har ’ansvar’ for det 
kirkelige arbejde i sognet, og at det betyder 
at MR har et ansvar for overblik for alt folke-
kirkeligt arbejde i sognene. 
Vi er enige om, at vi vil holde fast i dialogmu-
ligheden. Vi ser frem mod 2018.  
Per udarbejder snarest kvitteringsbrev, som 
efter høring i diakoniudvalget sendes rundt til 
mødedeltagerne. 
 

4. Referat / konklusion af studie- og inspira-
tionsturen til Norge 8. – 11. november. v/ Lars 
og Sigrid. Lars har lavet en PowerPoint.  
 

Vort kommissorium taler om at ”undersøge, 
hvordan andre i ind- og udland arbejder med 
diakoni, og formidle eventuelle nye idéer og 
arbejdsformer til stiftets sogne”  
Sigrid udarbejder en kort rapport fra vores tur 
inden vort næste møde, som vi forestiller os 
bliver tilgængelig bl.a. på hjemmesiden.  
 

5. Referat af mødet med Stiftsrådet forleden dag 
om studierejsen v/ Sigrid 
 

Sigrid refererede fra de 20 min. hun havde fo-
retræde for Stiftsrådet. Der var stor lydhør-
hed og interesse – måske også for en langsig-
tet fælles strategi- og handlingsplan for dia-
koniens plads i Haderslev Stift 
 

6. Fra forrige dagsorden: Jeg godt tænke mig Udsat 



        

 

en lille drøftelse omkring en definition af 
diakoni - som kunne findes på hjemmesi-
den - vi har snakket om det i forbindelse 
med bogen livet om at gøre og jeg har fået 
to henvendelser omkring vores definition 
på diakoni. v/ Annette 
 

 

7. Udkast til årsrapport v/ Per. I en mail 24/11 
skriver stiftskontorchefen:  
Diakonien har været/er et fokusområde for stiftsrådet i 
årene 2015-2017. I jeres årsrapport må i gerne indtænke 

hvordan i i 2017 vil evaluere jeres egen indsats. Har foku-
set på diakonien i stiftet gjort en praktisk forskel, og 
hvad skal der ske efter 2017. På stiftsrådets februarmøde 
i 2017 kigger vi på rammerne for budget 2018. Et detalje-

ret budget for 2018 med aktivitetsplaner skal være fær-
dig til vedtagelse i stiftsrådet i maj måned. 

 

Godkendt med enkelte forslag til rettelser 

8. Invitation til Dansk Diakoniråd 24/1 2017 på 
Nyborg Strand. 
Lars og Per har meldt sig. Flere? 
 

Sigrid, Lars og Per er tilmeldt 

9. Efter aflysning af Diakonimessen: Hvordan 
kommer vi i dialog med de nye MR om ”Diako-
ni” så snart som muligt i 2017? 
 

Vi går efter at få skrevet til alle MR senest i 
marts 2017, hvor vi dels igen nævner, at Dia-
konimessen er udsat og dels beder hvert MR 
om at udpege et medlem, der kan være for-
bindelsesled til Diakoniudvalget. 
 

10. Udsat til sidste møde:  
Hvilke initiativer skal vi i øvrigt sætte i 
’pipeline’ for 2017 – 2018. Brainstorming og 
videre drøftelse fra forrige møde … 

 Diakoni og samfundsetik. Hvordan taler vi i 
samfundet om ’de svage’  

 Fyraftensmøder / temadage med konkrete em-
ner / inspiration fra diakonipræst i Vejle.  

 Medfølelse – Kirken har et ansvar for mennesker 
der ikke kan selv. Hvordan taler vi om det? 
Hvad er ’medfølelse’ 

 Hvilke diakonale værdier kendetegner egentlig 
den Danske Folkekirke? 

 Hvad siger de mest udsatte selv, om kirken og 
om kirkens diakonale indsats. Hvordan ser de, 
at der rummes plads til alle? 

 Idé: Skulle vi arbejde på en bogudgivelse om 
diakoni, hvor vi kommer dybere  

 

Per laver et udkast til en plan for kommende 
initiativer og rundsender til diakoniudvalget 
for kommentering 



        

 

11. Handlingsplan for ”livet om at gøre 2018/19” 
planlægges 
 

Ikke behandlet.  

12. Budget for 2017 – 2018 til Stiftsrådet 
 

Formanden kommer med udkast i løbet af 2-3 
uger, der rundsendes til kommentering.  
 

13. Genoptagelse af punkt fra sidste møde:  
Diakoniudvalget i Haderslev stift skal være 
værter for ’jysk diakonikonvent’ i foråret 2018. 
Nedsættelse af udvalg? 
 

Ikke behandlet 

14. Hængeparti: Hjemmesiden v/ Marianne 
 

Ikke behandlet 

15. Kommende møder i udvalget: 
 

Onsdag den 22. februar kl. 14.30 – 17.30 – evt. 
på provstikontoret i Kolding. Per afstemmer 
med Annette og Karsten.  
 

16. Evt. 
 

 
 

 
 
 
 
 


