
Diakoniudvalgsmøde onsdag den 27. okt. 2021 kl. 14.00 – 16.30  

Mødet holdes på stiftet, Ribe Landevej 35, 6100 Haderslev 
 

Mødedeltagere: Marianne Jespersen, Søren Jensen, , Hanne R. McCollin Grete Wigh-Poulsen, Heidi Freund, 

Camilla Henriksen og Marianne Mølbæk 

Afbud: Henrik Johannessen, Signe Toft og Annette Langdahl  

 

Dagsorden Referat 
1. Velkommen (5 min)  

2. Godkendelse af referat og dagsorden  
(5 min) 

Dem der mangler at sende besked til Marianne M. om det de 

husker bedst fra studieturen til Viborg følger op på det       
 

3. Fyraftensmøde om Social Drive Out 17. 
nov.  v/ Søren og Marianne M. (15 min) 

Fin invitation med ikke optimal udsendelsestidspunkt lige inden 
efterårsferien. Pt. er der ikke mange tilmeldt. Alle der kan må 
gerne dele opslaget fra fb-siden. 
Alt efter antal tilmeldinger sende MMM en reminder ud 8. nov. til 
netværket og alle sognene. 
Vi aftalte et minimum på 12 deltager foruden os. 
Søren siger velkommen og vælger sang. Grete slutter af. 
Udvalget må gerne komme fra kl. 16.30. Borddækning og 
forplejning bliver der sørget for af ”oldfruen” i Hammelev. 
 

4. Besøgsrunde til provstierne i 2022 (25 
min.) 

a) Er der aftaler på plads og evt. datoer?  

b) Justeringsforslag til invitationen – se 
bilag 1 

c) Forslag til postkort-produktion   v/ 
arb.gruppen  

 

a) Haderslev Domprovsti torsdag den 6. oktober 2022 
Aabenraa Provsti den torsdag 10. februar 2022 
Kolding – efterår 2022 
Fredericia – formentlig marts 2022 
Hedensted – Søren kontakter 
Vejle – Heidi kontakter 
Sønderborg – afventer 
Sydslesvig – der holdes snart et Teamsmøde 
 

b) Den udsendte version i bilag 1 er hermed godkendt. 
Det er helt ok at lave lokale justeringer, hvis det ønskes. 
 

c) Gruppen har ikke snakket sammen. Søren skriver til Signe 
og Annette og efterlyser deres gode idéer fra sidste møde. 
Vi skal gerne nå at have postkort bestilt og trykt i 2021 da 
det er her vi har pengene. Marianne J. er med på at lave 
layout. 

  

5. Studietur i 2022 – tidspunkt, sted, 
brainstorm på indhold,  
nedsættelse af arb.gr. (25 min.) 

 

Idéen er at besøge Berlin – Heidi undersøger muligheder til næste 
møde - både i Berlin og Hamborg. 
På fællesmødet 9. nov. spørges Mellemkirkeligt stiftsudvalg om 
indholdet i deres tur i sept. 2022. Måske kan koble os på noget af 
den. 
Alternativt besøg i Hamborg evt. med et stop i Sydslesvig og mødes 
med Hasse for at høre hans erfaringer med ”diakoni i landsogne” i 
Tyskland. 
 

  



6. Årsrapport og økonomi Budget for 2022 
og 2023 (20 min) 

a) Indhold til rapporten 
b) Budget for 2022 – justeringer? 
c) Budget for 2023  

 

a) Hanne har fået input og skriver rapporten. 
 

b) Justeringer foretaget – Hanne og MMM sørger for at den 
kommer med årsrapporten til Stiftsrådet. 

c) Udkast til budget gennemgået og rettet til. – Hanne og 
MMM sørger for at den kommer med årsrapporten til 
Stiftsrådet. 

 

PAUSE (5 min)  

7. Fokus på Diakoniens Dag (10 min.) 

 

Et arrangement, der opfordres til på landsplan første søndag i 
februar (6. feb. 2022). Samvirkende Menighedspl. Laver materiale, 
der offentliggøres på hjemmesiden www.diakoniensdag.dk  
Vi vil gerne skubbe lidt på for at gøre dette materiale mere kendt, 
så Søren laver et fb-opslag på vores side og linker til det. 
I god tid før dagen i 2023 kan vi forsøge at lave et indlæg i et af 
vores egne nyhedsbreve med mere information. 
Evt. tage kontakt til Samvirkende menighedsplejer om hvordan det 
kan lanceres bedst muligt, så inspirationen kommer ud. 
 

8. Bordet rundt med kort nyt fra: (30 min.) 

• Dansk Diakoniråd v/ Marianne J. 

• Jysk Børneforsorg v/ Marianne J. 

• Kirkens Korshær v/ Søren  

• Folkekirkens Nødhjælp v/ Søren 

• KFUMs Soc. Arb. v/ Søren 

• Samvirkende Menighedsplejer   
v/ Hanne 

• Temamødet om økumeni og 
diakoni  v/ Annette  
 

Dansk Diakoniråd:  
Dejligt at se folk fysisk igen og der var masser af god energi på 
mødet. Et specielt møde, da formandskabet stopper. Ny formand 
er Mette Møberg Madsen fra Samvirkende MP. Ny forstander på 
Diakonhøjskolen var også med. 
Jens Maibom, Marie og Marianne J. arbejder videre med den 
danske diakoniplan. 
 
Jysk Børneforsorg: 
De arbejder med projekt ”Husrum” for unge ensomme hvor de 
samarbejder med tre kommuner. Måske er det et tema vi kan tage 
op, da der pt. ikke er samarbejde i vores område.  
 
Kirkens Korshær: 
Der er startet ny generalsekretær. En intern. De har økonomiske 
udfordringer som følge af nedlukningen. Søren er kommet med i 
korshærsrådet i Vejle. 
 
Folkekirkens Nødhjælp: 
Super god organisation. De er hvor det er nødvendigt i tiden. Pt. 
ikke noget specielt nyt. 
 
KFUM’s soc.arb.: 
Der er kommet ny udviklingskonsulent i organisationen. Social 
Drive Out har vundet en pris i anlednings af KDs 125 års jubilæum. 
Søren er kommet med i Parasollens bestyrelse i Vejle. 
 
Samvirkende Menighedsplejer: 
De har oprettet en innovativ diakonal fond, der kan søges til nye 
projekter. De vil som organisation rigtig gerne samarbejde med så 
mange som muligt og de har gang i rigtig mange gode ting. De 
udgiver også et rigtig godt blad. De lykkes med at forfølge deres 
retning. De er gode at henvise videre til med mange ting. 
 
Heidi vil gerne kigge på Blå Kors fremadrettet. 
”Arbejdet Adler” er også en organisation vi måske skal holde øje 
med – de findes i Haderslev og måske Hoptrup.  
Kender du dem, Annette? 



9. Kommende møder mm. (5 min.) 
- Hvem deltager i fællesmødet 

med udvalg og SR 9. nov.? 
 

10. nov. Fællesmøde på Haderslev Katedralskole 
kl. 17.00 – 21.00 
Deltager: Grete og Heidi (og Camilla og Marianne) 
Afbud: Hanne, Søren, Signe, Henrik 
Annette ? 
 
Onsdag den 17. nov. Fyraftensmøde i Hammelev Sognehus 
kl. 17 – 20 
 
Onsdag den 9. feb. 2022  
kl. 14-16.30: Diakoniudvalgsmøde 
Ejlersvej 6, 6000 Kolding 
 
Lørdag den 19. marts 2022:  
Stiftsdag m. workshop  
v/ Søren, Signe og Henrik 
 
Tirsdag den 5. april kl. 14-16.30: Diakoniudvalgsmøde 
Ribe Landevej 35, 6100 Haderslev 
 

11. Evt. (5 min.) 

Næste Nyhedsbrev kan vi vente med at 
aftale det til mødet i feb? 

Vi venter med nyhedsbrev til efter næste udvalgsmøde. 
Forslag til indhold:  
Noget om hvordan Diakoniens Dag blev afholdt i Nørremarkskirken 
i år. 
 
OBS! På en senere møde skal vi kigge på udvalgets målsætning – 
måske skal den justeres lidt. 
 
Forslag fra et Stiftsrådsmedlem om at vi sætter fokus på ”Diakoni 
på landet” – med Bevtoft Sogn som et godt eksempel. 
 

 


