
Årsrapport for 2017: 
 

Stiftsudvalget for Diakoni 
Møder i løbet af 2017: Udvalget har haft 4 ordinære udvalgsmøder. Referater findes på stiftets 

hjemmeside.  
 

Arrangementer i 2017: 1. Vi har i foråret satset meget på at etablere netværk og dialog mellem 
’diakonirepræsentanter’ fra alle menighedsråd, samarbejde på provsti-
plan og Stiftsudvalget for Diakoni. Efter menighedsrådsvalget i 2016 bad 
vi alle menighedsråd udpege en eller flere repræsentanter. Det var sær-
deles begrænset, hvad der kom af respons på de henvendelser. 

2. Vi har derfor selv opsamlet navne og mailadresser fra tidligere arrange-
menter og har i dag 125 navne fra 46 sogne. Erfaringen er, at vi kan få 
mange flere sogne med, hvis vi kontakter dem telefonisk eller personligt. 
Det handler om ressourcer. Vi kunne ønske, at provsterne engagerede sig 
tydeligere ift. til biskoppens og Stiftsrådets vision for Diakoni! 

3. Vi har udarbejdet og fået godkendt definition, vision og målsætning i 
Stiftsrådet på en fælles, overordnet indsats på stiftsplan. Næste skridt er 
(2018), at Diakoniudvalget kommer med oplæg til en egentlig fælles 
stifts-diakonihandlingsplan. 

4. I november gennemførte vi i Kolding et meget succesfuldt fyraftensmøde 
med 80 deltagere fra 35 sogne om arbejdet med frivillige.  

5. Et diakoni-nyhedsbrev bliver fremadrettet sendt ud til alle, der ønsker 
det 4 gange om året. Første gang primo januar 2018. 
 

Mål for kommende år: 
Planlagte arrangementer 2018 
- 2019: 

· 2018: Fagligt fyraftensmøde for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, 
diakoniinteresserede i både 2018 – 2019 på stiftsplan.  

· 2018: ”Livet om at Gøre” – udgave 2 er i begyndelsen af 2018 lagt på 
Stiftets hjemmeside. En 3. udgave af ”Livet om at gøre” bliver kun i 
elektronisk form på hjemmesiden. Nye initiativer kan løbende suppleres. 

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

· 2019: Ny provstirunde om diakonien for at styrke netværk, samarbejde 
og dialog på provstiplan. 

· 2019: Overvejelse: Ny diakonimesse – måske i Domkirken – for hele stif-
tet 

 
Regnskab 2017 Vi fik bevilget 30.000 kr. af stiftsrådet til årets aktiviteter. Heraf er brugt 

19.072 kr. idet vi ikke har brugt penge på ”Livet om at Gøre” og i øvrigt – 
igen - har været ’sparsommelige’. 
 

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

Budget for 2019: Vi har foreløbig fået et tilsagn om 63.500 kr. til alm. drift af udvalget, et 
fyraftensmøde, et større arrangement ’diakonimesse’ lignende 2014 samt en 
ny runde målrettet de enkelte provstier.  
 

Medlemmer af udvalget: Per Søgaard (formand), Marianne Jespersen, Sigrid Horsholt Pedersen, An-
nette C. Langdahl, Lars Rahbek, Henrik Johannessen, Karsten Nissen, Grete 
Wigh-Poulsen og Mai-Britt Josephsen Knudsen. Udvalget suppleres ad hoc af 
asylkoordinator Mette Hee Læborg. 
 

21. januar 2018. 
 


