
Dagsorden  
Onsdag d.19.12. kl. 14.15-16.15 

Referat 
  

Mødet afholdes: Provstikontoret, Ejlersvej 6, 6000 

Kolding 

 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Karsten Nissen, Sigrid 
Horsholt Pedersen, Henrik Johannessen, 
Marianne Jespersen, Lars Rahbek, Mette Hee 
Staal. Annette Langdahl. 

1. Velkommen.  
Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt 

2. TAK til Sigrid Sigrid Horsholt Pedersen har ønsket at 
udtræde af udvalget. Derfor sagde 
medlemmerne tak til hende for hendes 
engagement i diakoniudvalget, som hun har 
været medlem af, siden det for godt 12 år 
siden blev nedsat. 
 

3. Møde Stiftsrådet d.4.12 V/ Marianne og Grete 
Herunder kommentarer til: 

a. Udvalgets muligheder og 
begrænsninger 

b. Konkrete bud på diakoni i by/land 
Flere midler? 

c. ”fyldig” årsrapport, herunder 
Arbejdet med kommissoriet  

d. Marianne C. deltagelse i februar 
møde. 

 

Se vedhæftede referat. 
Stiftsrådet bad om udvalgets korte bud på 
vores forståelse af diakoniens indhold og 
praktiske udførelse. Marianne og Karsten vil 
fremlægge et forslag til dette, således at det 
kan vedlægges årsrapporten til stiftsrådet, 
hvor deadline er sat til den 5. Februar 
Der udsendes en doodle om et muligt møde 
med biskop Marianne Christiansen inden den 
1. februar. 
 
Mette Hee Staal har fra den 1, januar fået 
mere arbejdstid til diakoniudvalget. Udvalget 
hilste dette med glæde, og gav udtryk for at 
det vil være godt at bruge arbejdstid på 
udvalgets hjemmeside. 
 
   
 

4. Siden sidst og evt. opfølgning fra sidste møde - 
Referatet er vedhæftet 
 

a. Formandssituationen 
b. Jysk Diakonikonvent 
c. Fyraftensmødet i oktober 
d. Opmærksomhedspunkter ved 

fremtidige arrangementer 
 

 
  

Formandssituationen tages op på 
januarmødet. 
 
 
d.Ved fremtidige møder på stiftsplan bør man 
sørge for betaling af medhjælp til bespisning, 
opvask m.m. 
 
 
 

5. Fremtidige nyhedsbreve og formidling af  
diakonale aktiviteter mv.  
- Persondatalov – hvor langt er vi? 

 
 

V i venter stadig på en udmelding fra stiftet, 
Vi fortsætter med at udsende nyhedsbreve fra 
udvalget indtil videre. Databasen opbevares i 
henhold til reglerne herom. 



6. Jysk Diakoninetværks møde den 5. oktober 
V/ Marianne 
Vedtagelse af vedtægter samt valg af 
kontaktperson(er) 
(Marianne J. har været med og Annette har 
meldt datoer ind ift. deltagelse i næste møde- 
Det ser ud til at blive d.21.3) 
 
 

Se vedhæftede vedtægter og referat fra 
mødet. 
Vedtægter vedtaget 
Udvalget besluttede at tilslutte sig Dansk 
Diakoniråd. 
Der foreligger to forslag til møde i Dansk 
Diakoniråd: 21/3 eller 22/3. 
Marianne repræsenterer udvalget i Dansk 
Diakoniråd. 

7. Hængeparti ift. vores formulering af vision og 
mål V/ Karsten  

 
Indholdsdelen af Stiftets diakoniplan 

- Hvordan arbejder vi videre med det?  
- Nedsættelse af arbejdsgruppe 

Vedrørende udvalgets vision og målsætning 
samt kommissorium sender Lars filerne til 
Karsten, som kommenterer de punkter han 
gjorde opmærksom på. 
Diskussionen om stiftets diakoniplan udsættes 
til næste gang. 

8. Initiativer 2019 – administrativt 
Datoer mv for aktiviteter og aktivitetsniveau  
(forelægges og drøftes i stiftsrådet i 4. 
december) 
5. februar: 
Årsrapport (se også pkt. 3) og 
budgetjusteringer samt budget for kommende 
år og næstfølgende år 

 

Se vedhæftede årshjul samt regnskabsvedlæg 
 
Mette påtager sig opgaven at være udvalgets 
kasserer, der tager hånd om budget m.v 
 
Årsrapportens dele udfyldes fælles af 
udvalget: Annette forudfylder den og sørger 
for at sende den rundt i udvalget efter en 
plan samt afrunder den. 
  
 

9.  aktiviteter 
1. Fyraftensmøde 
2. Diakonimesse 26/10 19 – Domkirken? Sankt 

Nikolaj eller Brændkær Kirke i Kolding. 
3. Provstirunde? 

Nærmere datosætning, temaer og planlægning 
Samt nedsættelse af arbejdsgrupper 

1.Der bør også afholdes et fyraftensmøde. 
2.Til diakonimessen i oktober har Grete 
booket Sankt Nicolai Kirke, Kolding. 
Marianne skriver en formel ansøgning og 
beskriver messen og forespørger om 
nedsættelse af lokalt udvalg 
3.Det vurderes at der er aktiviteter nok i 2019 
og provstirunden udsættes til 2020 
Øvrige drøftelser: 
Det er vigtigt at udvalget er synligt til stede 
ved stiftsdagene. 
Udvalget vil også gerne koordinere og 
samarbejde med de øvrige stiftsudvalg 
Mette vil fremover have arbejdstid som 
frivillighedskoordinator i stiftet.  
På kommende møder; 
Drøftes dette som en mulig fremtidig aktivitet 
for udvalget. 
Nedsættelse af arbejdsgrupper 
Måske bør udvalget foretage en kortlægning 
af, hvilke menighedsråd der har nedsat 
diakoniudvalg. 
Når dette er på plads udarbejdes en 
handlingsplan 
 
 



10. Udvalget sammensætning  
 
Fordeling af opgaver: 
Formand og event næstformand 
Referent (Karsten) 
Udarbejdelse af årsrapport 
PR og layout 
Nyhedsbreve 
Regnskabsansvarlig (videresende regninger, 
føre regnskab, årsregnskab samt lave budget 
mv.) 
Kontaktperson til Stiftsråd og deltagelse i 
møder 
Kontaktperson til Dansk Diakoniråd Se punkt 4 
Andet? 
 
 

Drøftes på det kommende møde. 
Regnskabsansvarlig: Mette 
Se tidligere omkring andre opgaver som 
årsrapport og kontaktperson til Dansk 
Diakoniråd 

9. Kommende møder i udvalget:  
OBS! Marianne C. med i januar/februar 
 
 

  

10. Evt. 
 

  

 
 
 

 


