
        

 

Dagsorden  
Onsdag den 8. juni 2016 kl. 16.00 – 18.00 
 

Referat 
  

Mødet afholdes hos  
Karsten Nissen, Skovparken 66, 6200 Aabenraa 

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

1. Velkommen. Godkendelse af dagsordenen 
 

Godkendt 

2. Sidens sidst – bl.a.  
a. arrangementet for Sønderborg Provsti 
b. dialogen med Stiftsrådets formandskab  

Per og Henrik) den 4. maj. 
 

a) Det blev en rigtig god aften med en meget 
interesseret deltagergrupper.  
Lars nævnte i den forbindelse henvendelse 
fra DKM vedr. filmene, der lægges ind på 
http://www.debatderbatter.dk/debatter/
diakoni/ . Lars kvitterer på deres henven-
delse. 

b) Vi har fået godkendt budget 2016 og 2017 
og har god og fin opbakning fra formand-
skabet m.v. 
 

3. Orientering:  
Fagligt arrangement den 26. oktober med Mor-
ten Aagaard. Status og næste skridt v/ Henrik 
 

Husk at vi får lidt vekselvirkning, refleksion og 
dialog med deltagerne. 
Yderligere præsentation af Morten kræves.  
 

4. Studie- og inspirationsturen til Norge 8. – 11. 
november. v/ Lars og Sigrid 
 

Programmet som det ser ud nu blev udleveret 
og gennemgået. Lars og Sigrid arbejder videre 
med minutprogram m.v. 
 

5. Diakonimessen den 25. marts 2017 i Domkir-
ken. Se referat af 2. udvalgsmøde. v/ Lars, An-
nette og Per 
 

Programmet for dagen og ideen med dagen 
blev orienteret, drøftet og godkendt 

6. Opfølgning af indbydelse til dialog med diako-
nale organisationer i stiftet med henblik på 
gensidig inspiration og samarbejde. v/Lars. Se 
vedhæftede filer fra Lars 
 

Per har opgaven med at få kontakt til de af-
talte organisationer. Vi udsætter henvendel-
sen til august. 

7. Lidt brainstorming: Hvilke temaer / aktiviteter 
tænker vi i 2017 – 2018 – 2019?   
– fx 
a. Ny ’markedsundersøgelse’ i sognene (3. 

runde af ’Livet om at gøre’) 
b. Opsamling af nye initiativer rundt omkring 

i sognene 

Vi havde en kort drøftelse om nævnte emner 
og temaer, som der er opbakning til. Desuden 
brainstormede vi på yderligere emne. I stikord 
nævnes flg. emner, og mere kan senere tages 
op. Der er brug for sådanne drøftelser ind 
imellem i udvalget: 
x Diakoni og samfundsetik. Hvordan taler vi i 



        

 

c. Frivillighed og diakoni (rekruttering / fast-
holdelse / uddannelse af frivillige) 

d. Samarbejde med det offentlige og diago-
nale organisationer 

e. Diakoni og integration 
Er der andre temaer vi skal have med i overve-
jelserne? 

 

samfundet om ’de svage’  
x Fyraftensmøder / temadage med konkrete 

emner / inspiration fra diakonipræst i Vej-
le.  

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

x Hvilke diakonale værdier kendetegner 
egentlig den Danske Folkekirke? 

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

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

 
8. Kommende møder i udvalget: 

Det er foreslået at vi holder udvalgsmøde 
før arrangementet med Morten Aagaard 26. 
oktober kl. 14.00 – 17.00 
 

Afbud fra Karsten Nissen. Øvrige mødedelta-
gere gav tilsagn om dato og tidspunkt. 

9. Evt. 
 

Husk Jysk Diakonikonvent 7. oktober 2016 kl. 
12.00 – 19.00 i Aalborg. Program er endnu ik-
ke kommet frem. 
 

 


