
        
Diakoniudvalget 

 

Dagsorden  
Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 10.00 – 13.00  
 

Referat 
  

Mødet afholdes hos  
Marianne Jespersen, Rødkælkvej 13, 6000 Kolding 

Mødedeltagere: 
Sigrid Horsholt Pedersen, Marianne Jespersen, 
Annette Langdahl, Henrik Johannessen, Lars 
Rahbek og Per Søgaard. Afbud fra Jacob Simon-
sen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Opfølgning fra sidste referat 4. november – og 
siden sidst 

 

Ingen kommentarer 

3. Mødet med Stiftsrådets formandskab. Se til-
sendt notat og årsrapporten 2014. Prioritering 
af indsatserne 2015 - 2016 

Referatet gennemgået og kommenteret.  
 

4. Nyt fra møde den 5/2 med kommunikations-
medarbejder Birthe Jørgensen vedr. hjemme-
siden / samarbejde med Folkekirken.dk  

Taget til efterretning. Marianne tager kontakt 
til kommunikationsmedarbejder Birthe Jørgen-
sen 

5. Invitation fra Jysk Diakoni Konvent den 13. 
marts. Hvem deltager? Kommentarer? 

3-4 deltagere herfra. Man melder selv til 

6. Filmprojektet 
Opsamling på filmene v/ Lars 
 

De sidste film optages 21. februar i Haderslev. 
Færdig produktionsdato forventes omkring 
april. Filmene kan fint distribueres via hjem-
meside eller dropbox. Det kunne være spæn-
dende at vide, hvor mange der har set filmene 
på hjemmesiden. Filmene vises på stiftskonven-
tet i september 
 

7. Oplæg fra Lars og Annette vedr. dialog med 
provstierne 
 

Rigtig fint oplæg. Tak.  
Lars og Per koordinerer 1. kontakt til provster: 
Lars de 4 nordlige. Per tager de 3 sydlige. Der-
efter udbydes de aftalte datoer til hele udval-
get.  
 

8. Vort logo.  
Lars: Jeg synes, vi ud over de oplyste emner, 

Marianne viste alle vores udgaver af logoet, 
som lægges på stiftets hjemmeside og i øvrigt 



        
Diakoniudvalget 

 

skal drøfte brugen og udbredelsen af det flot-
te diakonilogo, Marianne har tegnet. 
 

distribueres hvor som helst. Er der mulighed for 
at have en liste over sognebladsredaktører, der 
kan få logoet stillet gratis til rådighed? 
 

9. Udvalgets medlemmer. 
Drøftelse af udvalgets sammensætning - her-
under både geografiske udbredelse og kompe-
tencer. Har vi indstillinger til biskoppen? 
 

Vi tager til efterretning at Jacob Simonsen p.t. 
holder pause pgra. arbejde. 
Forskellige forslag til navne blev drøftet. For-
manden kontakter biskoppen, der konkret ar-
bejder videre med medlemmer til udvalget 
 

10. Til orientering:  
Annette og Per er inviteret til Juelsminde MR 
den 24/3 for at give lidt inspiration 
 

Til orientering 

11. Til efterretning: Oversigt over økonomi 2014 
 

Til orientering 

12. Næste møder.  
 

• 13.maj kl. 11.30 – 14.30 hos Henrik, Møl-
gårdsvej 38, Bredballe, 7120 Vejle Øst 

• 3. september 2015 kl. 09.00 – 12.00 hos Lars 
Rahbek, Bærhaven 8, Taulov, 7000 Frederi-
cia 

 
13. Evt. 

 
Reklame for bogen: ”Det personlige samfund” 
af Jonas Norgaard Mortensen og Karen Lumholt. 
 

 


