
        

 

 

Årsrapport 2015 

Udvalget Per Søgaard (formand), Marianne Jespersen, Sigrid Horsholt Pedersen, Annette C. 
Langdahl, Lars Rahbek og Henrik Johannessen. I september gav Karsten Nissen til-
sagn om at træde ind i udvalget. Desuden er provst Grete Wigh-Poulsen knyttet til 
udvalget. 
 

Udvalgsmø-
der 

Stiftsudvalget for Diakoni har haft 4 ordinære udvalgsmøder. Referater er lagt på 
stiftets hjemmeside. Formanden for udvalget har desuden været til møde med 
Stiftsrådets formandskab for drøftelse af prioriteringer 2015-17, årshjul m.v., lige-
som vi har forsøgt at spille en konstruktiv rolle i tilblivelsen af stiftets nye hjemme-
side. 
 

Arrange-
menter i 
årets løb 

Året har været præget af 2 helt store satsninger og initiativer:  
1. Færdiggørelse og udgivelse af 4 små diakonifilm. Filmene er lagt Stiftets hjem-

meside og også markedsført dér. Desuden har vi fået lavet usb-stik, så alle sogne 
og præster kan få direkte nem adgang til at bruge filmene hvor mulighed gives. 

2. Vi har udfordret alle provster og provstiudvalg til at lave en inspirationsaften om 
diakoni for præster, medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer. Udvalget til-
bød at komme med et færdigt koncept, der dog alle blev tilpasset det enkelte 
provsti efter møder med provsterne. 4 arrangementer er allerede gennemført i 
Fredericia, Kolding, Vejle og Aabenraa provstier. Der har været god tilslutning til 
møderne, der alle viste en stor opmærksomhed og mangfoldighed når det drejer 
sig om diakoni i sognene. Også temaet ”Diakoni på landet” har fået opmærksom-
hed på møderne. Tilsvarende møder for Domprovstiet og Sønderborg er aftalt til 
forår 2016. Hedensted har takket nej. 

 

Mål for de 
kommende 
2 år 

 Fortsat dialog med alle provstier med henblik på etablering af diakoniudvalg i al-
le provstier. 

 Fagligt diakonalt arrangement for præster, kirke- og kulturmedarbejdere m.fl. 
interesserede 26. oktober 2016. Indlæg v/ Morten Aagaard 

 Forberedelse af ny diakonimesse i 25. marts 2017 i Domkirken 

 Indbydelse til dialog med diakonale organisationer i stiftet med henblik på gensi-
dig inspiration og samarbejde. 

 Etablering af samarbejde om videreudvikling af ”diakoniværktøjskassen” som Di-
akoniforbundet har etableret.  

 Arbejde med opsamling og synliggørelse af de mange aktiviteter overalt i stiftets 
sogne så de bliver aktuelle og til inspiration for andre på hjemmesiden. 

 Vi satser i 2016 på at lave en studie- og inspirationstur for udvalgets medlemmer 
i Danmark eller nærmeste nabolande 
 

Budget For 2016 og 2017 har vi bedt om henholdsvis 55.200 kr. og 44.000 kr. til dækning af 
udvalgsmøder, kørsel ovennævnte indsatser m.v.  
 

 


