
 

 

Årsrapport for 2016: 
 

Årsrapport for stiftsudvalg: Diakoniudvalget 
 

Møder i løbet af 2016: Stiftsudvalget for Diakoni har haft 4 ordinære udvalgsmøder. Refera-
ter er lagt på stiftets hjemmeside. Et par af os har desuden deltaget i 
møde med formandskabet for Stiftsrådet og i selve Stiftsrådet med 
opdatering og drøftelse af strategien.  

 

Mål for 2016: 
Arrangementer i årets løb: 

Året har været præget af 4-5 helt store satsninger og initiativer:  
1. Vi har gennemført 2 inspirationsaftener på provstiplan i Haderslev og 

Sønderborg provstier. En opfølgning af tilsvarende aftener i 4 provstier i 
2015. Der har været god tilslutning til møderne, der alle viste en stor 
opmærksomhed og mangfoldighed når det drejer sig om diakoni i sogne-
ne. Også temaet ”Diakoni på landet” har fået opmærksomhed på møder-
ne.  

2. Udvalget har deltaget i Stiftsfesten i februar med udstilling og uddeling 
af materialer om bl.a. kommende arrangementer. 

3. I oktober gennemførte vi et meget succesfuldt fyraftensmøde med Mor-
ten Aagaard fra Kirkens Korshær i Aarhus som inspirator. Der kom godt 
50 deltagere fra ca. 22 sogne.  

4. Diakoniudvalget suppleret af biskop Marianne Christiansen inviterede og 
gennemførte et spændende dialogmøde med generalsekretærer og le-
dende medarbejdere fra 8 landsdækkende diakonale og sociale folkekir-
kelige organisationer. Vi ser en god dialog mellem sognediakoni og orga-
nisationsdiakoni som et væsentligt formål og delvision for diakoniens 
plads i stift og i sogne. 

5. Udvalget gennemførte en meget spændende studietur til Oslo i 4 dage. 
Sigrid Horsholt har efterfølgende orienteret Stiftsrådet.  

 

Mål for kommende år: 

Planlagte arrangementer 2017 

- 2018: 

 2017:  
Dialog (brev i marts) til alle menighedsråd efter menighedsrådsvalget i 
2016 med henblik på etablering af diakonikontaktpersoner i alle sogne. 

 2017: 
Etablere en mail/kontaktdatabase til MR & diakonikontaktpersoner i sog-
nene i samarbejde med stiftets administration 

 2017:  
Forslag til fælles, overordnet diakonivision, strategi og målsætning på 
stiftsplan og vedtaget af Stiftsrådet inden valget i efteråret 2017. 

 2017 og 2018: 
1-2 faglige diakonale arrangementer for præster, kirke- og kulturmedar-
bejdere m.fl. interesserede i både 2017 – 2018 – 2019 på stiftsplan. Et 
tema der ofte omtales er ”rekruttering og fastholdelse af frivillige i Fol-
kekirken” 

 Ny diakonimesse i 2018 eller 2019 – måske i Domkirken 

 2017 – 2019:  
Arbejde med opsamling og synliggørelse af de mange aktiviteter overalt i 
stiftets sogne så de bliver aktuelle og til inspiration for andre på hjem-
mesiden. Der tænkes i udgivelse af en 3. udgave af ”Livet om at gøre” i 
2018 eller 2019. 3 udgave bør også være elektronisk og dynamisk, så den 
løbende efterfølgende kan suppleres. 

 2018:  
Stiftsudvalget for Diakoni i Haderslev Stift skal være vært for de jyske 
Diakoniudvalgs fælles inspirationsmøde i foråret 2018 

 Ny provstirunde om diakonien i 2019 
 



 

Regnskab 2016 Regnskab 2016: 
Vi har fået bevilget 55.160 kr. inkl. udgifter til udvalgets studietur til 
Norge. Regnskabet viser p.t. udgifter på 53.097 kr.  

 

Budget for 2017: Budget 2017: 
Ud over de faste udvalgsmøder budgetterer vi med at have midler til 
rådighed for et fagligt fyraftensmøde. Desuden vil vi gerne have gang i 
processen med ”Livet om at gøre 3” som formentlig også vil strække 
sig ind i 2018 og 2019. I alt skal vi bruge 26.500 kr. 

 

Budget for 2018: Budget 2018: 
Ud over de faste udvalgsmøder budgetterer vi med at have midler til 
rådighed for materialer til stiftsfesten i foråret 2018, til vort værtskab 
for *jysk diakonikonvent’ i foråret og et fagligt fyraftensmøde i efter-
året 2018. I alt har vi et budget på 46.500 kr.  

 

Medlemmer af udvalget: Per Søgaard (formand), Marianne Jespersen, Sigrid Horsholt Pedersen, 
Annette C. Langdahl, Lars Rahbek, Henrik Johannessen, Karsten Nis-
sen og Grete Wigh-Poulsen. 

 

 

Årsrapport udfærdiget af: 

 

Per Søgaard 

 

Dato: december 2016. 

 


