
Referat af Diakoniudvalgsmøde onsdag den 9. feb. 2022 kl. 14.00 – 16.30  

Mødet holdes på Ejlersvej 6, 6000 Kolding (Provstihuset) 
 

Mødedeltagere: Marianne Jespersen, Søren Jensen, Hanne R. McCollin, Annette Langdahl, Henrik 

Johannessen (ca. den første time) Chin Lian (ca. den første time) og Marianne Mølbæk 

Afbud: Signe Toft, Grete Wigh-Poulsen og Heidi Freund 

 

Dagsorden Referat 
1. Velkommen  

– særligt til Chin, barselsvikar for Camilla  
– og velkommen hjem til Henrik – vi må høre 

lidt fra din tur       (15 min) 

Super spændende at høre om Henriks tur – så det tog lidt 
ekstra tid og vi blev lidt pressede på resten af dagens 

punkter       

2. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min) Ikke noget at bemærke 

3. Besøgsrunde til provstierne i 2022 (35 min.) 

a) Aftaler og datoer: 
Aabenraa Provsti den torsdag 10. februar 
2022 
Haderslev Domprovsti torsdag den 6. 
oktober 2022 
Kolding – efterår 2022 - Signe og Annette  
Fredericia – formentlig marts 2022 – 
Søren og Henrik 
Hedensted – Søren kontakter 
Vejle – Heidi kontakter 
Sønderborg – Heidi og Marianne J. 
Sydslesvig – opdatering v/ Hanne 

b) Oplægget ”Er diakoni en del af 
lagkagen?”  
 Test af oplæg til 10/2                                  
v/ Grete og Hanne  

c) Forslag til postkort-produktion                 
v/ Søren, Signe og Annette 

d) Andet materiale? 
 

a) Aabenraa Provsti – det er tilmeldt 23 pers. 
Sydslesvig: Der er gang i en form for 
omstrukturering, så vi afventer til rette tid. 
Haderslev Domprovsti: 6. oktober 2022 
Kolding: Annette tager kontakt til Grete 
Fredericia: 16. marts pt. ca. 20 tilmeldte, Henrik 
mødes med korshærspræsten og aftaler nærmere. 
Hedensted: Der er ikke kommet nogen 
tilbagemelding på henvendelserne. Provsten er pt. 
sygemeldt og det vides ikke hvornår hun er tilbage. 
Vejle: Der er kontakt og positiv stemning, men ikke 
aftalt nogen dato. 
Sønderborg: Der afventes at provsten er tilbage på 
fuld tid. 
 

b) Idé: Giv 3 livlinjer til inspiration SMP, Feriehjælp, 
Stiftsudv. 
Er der diakoni i de aktiviteter, vi allerede laver? 
Er der noget vi mangler? Andre målgrupper? 

 
c) Søren, Signe, Annette og Marianne J. forsøger at 

få snakket sammen og sat det i værk så det bliver 
klar til næste temamøde 16/3. 
 

d) Der er sat 10.000 kr. af til PR i budgettet for 2022, 
der skal også være til evt. køb af flere indkøbsnet, 
men arb.gr. undersøger om der også kan blive til 
indkøb af gode kuglepenne med logo. 
 

  



4. Studietur i 2022 (25 min.) 
a) Undersøgte muligheder                               

v/ Heidi 
b) Evt. deltagelse i Mellemkirkeligt 

stiftsudvalgs studietur  
til Berlin d. 27-30 sept. 2022                       
v/ Heidi                                                

c) Fastlæggelse af datoer for turen 
 

Heidi har lavet et rigtig fint bilag – men da vi på dette 
tidspunkt kun var halvdelen af udvalget tilbage blev vi 
enige om at udsætte beslutningerne til næste møde. 
 
MEN: sæt X i kalenderen ved datoerne den 27.- 30. sept., 
hvis vi skal have mulighed for at tage af sted med 
Mellemkirkeligt udvalg. 
 
Heidi: På udvalgets hj.side under punktet ”rapporter” 
ligger både en kort og en lang version af rapport fra 
studieturen til Oslo med svar på, hvad der var særlig godt 
der. Diakoniplanen var den store øjenåbner. 
Annette sender dig også en anden rapport hun har fundet. 
Heidi: Vil du før næste møde tage kontakt til den Danske 
Kirke i Berlin og høre, hvem de vil foreslå, at vi mødes 
med? 
 
Inden næste møde prøver vi alle at tænke over om vi 
kender nogle, der kender nogle diakoni-ildsjæle i Berlin. 
 

5. PAUSE (10 min)  

6. Fællesmøde med de øvrige stiftsudvalg  
(10 min.) 
Fremkom der nye snitflader, som vi skal 
følge op på?     v/ Heidi 

               

Udsat til næste møde, da hverken Heidi eller Grete var her 
i dag. 

7. Diakoniudvalgets stand på Stiftsdag d. 19. 
marts (20 min.) 

a) Opmærksomhed på Social Drive Out – 
men hvordan? 

b) Hvem bemander standen hvornår 
c) Transport og gaver                                        

v/ Marianne 

 

Signe, Henrik og Søren holder workshop. 
 
Søren, Hanne, Grete og Marianne J. er med hele dagen. 
Annette regner også med hele dagen. 

I øvrige i udvalget håber vi også at se hele dagen       Husk 
tilmelding via stiftets hjemmeside.  
 

a) Slogan: Vi sælger båt – og det gør vi godt! 
3-4 fra udvalget iført gul sikkerhedsvest – Hanne 
medbringer, samt bilrat med båthorn og flag – 
Søren medbringer - går rundt mellem deltagerne 
og forsøger at få nogle til at donere via mobilepay 
– dem der donerer får lov at give et båt i hornet. 
Alle: Medbring en hat – gerne en skør en/blikfang 
Plakat om SDO sættes på ryggen med 
sikkerhedsnåle.  
På selve standen sættes Diakoniplakater og nye 
postkort på en opslagstavle. 
Der uddeles postkort, til dem, der ønsker det 
Der uddeles et indkøbsnet til dem, der skriver sig 
op til nyhedsbrevet. 

b) Kom ml. kl. 8-8.30 til opstilling af standen. 
Der er brug for alle ved ankomst, frokost og 
kaffepause. 

c) Der gives høj takst km-godtgørelse denne dag 
 

  



8. Nyhedsbrev ud inden længe – indhold: (15 
min.) 
a) Om Diakoniens Dag i Nørremarkskirken 
b) Om besøg og temamøde i provstierne… 
c) ? 

 

a) Søren skriver en lille notits om Diakoniens Dag 
b) Hanne skriver lidt om temamøde i Aabenraa 

Der skal noget med om SDO, Marianne M. sender 
bagsideteksten fra postkortet 

c) Annette skriver kort om projekt ”Skærmkaffe” – og 
det møde, der indkaldes til i marts 

 
Alle tekster sendes til Marianne J. mandag den 21. feb., så 
laver hun layout klar til udsendelse primo marts. 

9. Finde mødedatoer for resten af 2022 (10 
min.) 
 
Lørdag den 19. marts 2022: Stiftsdag m. 
workshop og stand 
Torsdag den 21. april: Repræsentanter fra 
udvalget mødes med Stiftsrådet om 
aktiviteter og budget. 
Tirsdag den 5. april kl. 14-16.30: 
Diakoniudvalgsmøde, på Stiftet 

 

Udsættes til næste møde 
Tirsdag den 5. april kl. 14-16.30 på Stiftet 
– hvor vi håber, alle kan være med. 

10. Evt. (5 min.) 

”Diakoni på landet” et nyt emne eller gør 
vi det allerede? 

Fra Dansk Diakoniråd: Der er nu igen gang i arbejdet med 
en dansk Diakoniplan. Der kommer en repræsentant fra 
Norge den 10. marts til en gennemgang af det foreløbige 
arbejde. 
  
Marianne J. ønsker at stoppe i stiftsudvalget til sommer, 
når arbejdet med Diakoniplanen er kommet et skridt 
videre og der er skal derfor vælges en ny rep. til Dansk 
Diakoniråd på udvalgets næste møde. 
 
Annette fortalte om et nyt projekt hos Samvirkende 
Menighedsplejer kaldet ”Skærmkaffe” til afhjælpning af 
ensomhed og isolation.  
 
Biskop Marianne Christiansen har udpeget et nyt medlem 
til udvalget, Ann Bork Damsgaard, som er sogne- og 
sygehuspræst i Øster Løgum, Aabenraa Provsti. 

Ann deltager fra næste møde       Det glæder vi os til. 
 

 


