
Diakoniudvalgsmøde tirsdag den 11. maj 2021 kl. 10.00 – 12.00  

Mødet holdes i Simon Peters Kirke, konfirmandlokale 1 

- altså IKKE i Simon Peters Hus, hvor vi tidligere har været, men oppe ved kirken! 

 

Mødedeltagere:  
Henrik Johannessen, Marianne Jespersen, Søren Jensen, Signe Toft, Hanne McCollin Grete Wigh-Poulsen, 

Heidi Freund og Marianne Mølbæk (ref.) 

Afbud: Mette Hee Staal, Annette Langdahl og Theresia Treschow-Kühl 

 

Dagsorden Referat 

1. Velkommen, særligt til 
vores nye udvalgsmedlem 
Heidi Freund fra 
Sønderborg Provsti  
Præsentationsrunde  
(10 min) 

Theresia har ønsket at træde ud af udvalget. Tak for den tid, du har været 
med. 
Stort velkommen i udvalget til Heidi Sørensen Freund. 

2. Godkendelse af referat og 
dagsorden (5 min) 

Ingen kommentarer 

3. Fyraftensmøde 3. juni  
(15 min.) 
v/ Henrik og Marianne M.  
 

Praktisk info: 
Der er plads til 50 pers. i alt inkl. paneldeltagere og øvrige 
udvalgsmedlemmer. Pt. er der 26 tilmeldte (inkl. 5 udvalgsmedlemmer). 
Opstilling, borddækning mv. fra kl. 15.00 - Jonna Platz fra Christianskirken 
deltager i mødet og er vores huskendte hjælper til kaffe/te mv. MJ, HJ, HRMc, 
HSF og MMM har meldt deres ankomst – kan flere, så kom endelig .  
MMM medbringer portionsanrettet aftensmad, samt kage, drikkevarer mv. 
Henrik er aftenens toastmaster og ordstyrer i debatten. 
Panelet består af : Signe, Søren og Heidi (som har meldt OK tilbage  ), de 
holder hver især 4-5 min. kort oplæg samt svarer på evt. spørgsmål i 
debatten. 
MMM laver teknisk prøve med Kari ca. 15.30. 
Karis oplæg optages og efter aftale må klip derfra bruges senere ved. f.eks. 
besøg i provstierne. 
Mette hjælper med det tekniske på dagen og evt. klipning. 
Alle der kan hjælper med oprydning. 

  



4. Besøgsrunde til 
provstierne (30 min.) 
 Formålet med 

besøgsrunden v/ Grete 

 Forslag til program og 
invitation til møderne i 
provstierne (bilag 1) 
v/ Hanne  

 Forslag til brev til 
provster (bilag 2) 
v/ Hanne  

 Fordeling af provstier 
inkl. Sydslesvig (metode, 
kontakt, formøde og 
temamøde)  
 

Formålet med temamøderne ”Tæt på diakoni i X Provsti” er dels at lære de 
lokale ildsjæle at kende og få indblik i den lokale diakoni, dels at understøtte 
arbejdet og samtalen om diakoni i provstierne og foreslå stiftets 
diakoniudvalg som mulig samarbejdspartner. 
 
Tilrettede versioner af brev til provsten samt invitation til temamøder sendes 
ud sammenmed dette referat. 
  

 Vær OBS på at det gøres nemt for provsten at involvere sig, så tilbyd 
gerne, at formødet kan holdes som et virtuelt møde på ca. 30 min. 

 Vi vil gerne have, at det er provstiet/provsten der inviterer til mødet, 
da det signalerer opbakning.  

 Det vil være meget ”tematisk”, hvis der kan serveres lagkage ved 
temamøderne . 

 
Målet er, at der er afholdt temamøde i alle provstier i løbet af foråret 2022. 
Ansvarlig for kontakt til provst samt afholdelse af temamøde i: 
Hedensted Provsti: Henrik og Søren 
Fredericia Provsti: Henrik og Søren 
Sønderborg Provsti: Heidi og Marianne J. 
Vejle Provsti: Heidi og Marianne J. 
Kolding Provsti: Signe og Annette 
Haderslev Provsti: Signe og Marianne M.   
Aabenraa Provsti: Grete og Hanne 
Sydslesvig Provsti: Grete og Hanne 
 

 Når der er aftalt dato for temamøde, så meld tilbage Marianne M., 
som laver en samlet oversigt. 

 Vi tager op på et senere udvalgsmøde, hvad der skal medbringes og 
evt. laves af merchandise forud for møderne. 

 Programpunktet ”Er diakoni en del af lagkagen?” står de ansvarlige 
udvalgsmedlemmer ved de enkelte besøg for at forberede. Der kan 
bruges klip fra Karis oplæg 3/6 samt evt. citater eller dele af artikler i 
bogen ”DIAKONI – perspektiver og pejlinger”. På et senere 
udvalgsmøde snakker vi nærmer om indholdet til oplægget. 
 

5. Forslag til fælles kollekt og 
indsamlingsaktiviteter ved 
stiftets 100-års jubilæum i 
2022 (10 min.) 

 Orientering  
v/ Marianne M. 

 Nedsættelse af 
arbejdsgruppe 

 

Formandsskabet har ud fra den brainstorm der blev lavet på sidste 
udvalgsmøde valgt at anbefale styregruppen KFUMs Sociale arbejdes projekt 
”Social Drive Out” som fælles indsamlingsprojekt. Det er et særdeles diakonalt 
projekt, der når bredt ud i landet – særligt i mindre lokalsamfund, så det vil 
være noget hele stiftet kan se sig selv i. Samtidig er det til en ”velkendt” 
organisation, som sogne og menighed kender fra andre indsamlinger og de 
har de rette systemer til modtagelse af kollekter. 
Der er opbakning fra udvalget til dette forslag. 
Tilføjelse efter mødet: D. 12/5 holdt styregruppen møde og forslaget blev 
godkendt som et fælles indsamlingsprojekt i Haderslev Stift i 2022. 
 
Søren og Marianne M. udgør arb.gr. og laver et idékatalog med 
indsamlingsaktiviteter. Har man forslag, så skriv endelig  

  



6. Kommunikation, 
nyhedsbreve og 
videopræsentation (20 
min.) 
 Nyhedsbrev – et er 

netop udsendt, skal der 
et ud igen inden 
sommerferien? Indhold? 

 Skal der laves en 
præsentationsvideo fra 
udvalget? Indhold? 
Hvornår? 

 Facebooksiden – En kort 
gennemgang på 
storskærm af hvilke 
oplysninger man kan 
finde på siden, om 
delinger og evt. 
spørgsmål 
 

Næste nyhedsbrev udsendes i august. 

 Indhold: link til et klip med Kari fra 3/6 

 Teaser om at vi planlægger besøg i provstierne 

 Evt. noget om indsamlingsprojektet i 2022 (selv om materialet først 
kommer til 1. nov.) 

 Evt. et link til udvalgets præsentationsvideo (hvis den er lavet) 
 
Præsentationsvideo for udvalget – vi talte om følgende: 

 Det skal overvejes, hvad dem, der klikker på videoen gerne vil have ud 
af den / vide om udvalget… 

 At man kan blive medlem af diakoninetværket 

 At man kan få besøg fra udvalget med inspiration til diakoni 

 At udvalget inviterer til fyraftensmøder, temamøder, konferencer 

 Gode citater om diakoni – enten sagt af udvalgsmedlemmer eller 
skrevet ind med tekst på videoen. 

 Dækbilleder fra arrangementer, så der ses eksempler på aktiviteter 
 
Formandsskabet og Mette taler sammen om filmindhold. 
 
Facebookside:  
Vi kiggede sammen på siden og de informationer man kan se som 
administrator. Budskabet er: Del, del, del de opslag der laves på siden. 
 

7. Studietur til Viborg 24. 
aug. (10 min.) 
v/ Hanne 

 

Der er kommet melding fra Viborg om, at det pt. ikke vides, hvem, der akn 
tage imod os den 24. aug., men der sættes tid og ressourcer af til vores besøg, 
så arb.gruppen kører videre med planlægningen. 
Der foreslås fællestransport i en bud, hvor vi alle kan være samlet. 
 

8. Nyt vedr. Himmelske Dage 
2022 (10 min.) 
v/ Hanne 

 

Hanne har deltaget i første møde vedr. et ”diakoni-telt”, hvor alle stifter, 
øvrige kirkesamfund, lokale mv. kan bidrage til indholdet. 
Hanne ønsker dog ikke at fortsætte i planlægningsarbejdet og heller ingen 
andre i udvalget har pt. ressourcer til det, så Hanne giver besked til 
initiativtageren, om at vi må melde fra til den del.  
 

9. Kommende møder mm. (5 
min.) 

 

Torsdag den 3. juni: Fyraftensmøde om Diakoni i praksis, Christianshus, 
Fredericia – OBS! Husk at tilmelde dig. 
 
Torsdag den 15. juni: budget og aktivitetsmøde med Stiftsrådet – Hanne og 
Marianne M. deltager fra diakoniudvalget 
 
Tirsdag den 24. august: Studietur for udvalget  
 
Ons. d. 8. sept. kl. 14-16.30: Diakoniudvalgsmøde,  
Vejle, Nørremarkskirken. Afbud: Henrik 
 
Ons d. 27. okt. kl. 14-16.30: Diakoniudvalgsmøde,  
Kolding, Provstikontoret Ejlersvej 6, Afbud: Henrik 
 
Lørdag den 19. marts 2022: Stiftsdag m. workshop v/ Diakoniudvalget 
 

10. Evt. (5 min.) 
 

MMM send invitation til Temadag om diakoni og økumeni videre til 
Migrantudvalget. 

 

Efter møde og frokost var det tid til fordybelse i Diakoni-bogen – tak for gode fremlægninger og samtale, 

det var en super dejlig dag med fuldt fokus på diakoni  


