
        

 

Dagsorden  
Fredag den 23. februar kl. 09.30 – 12.00 
 

Referat 
  

Mødet afholdes: 
Simon Peter Kirke, Islandsvej 4, 6000 Kolding 

Mødedeltagere: 
Henrik Johannessen, Marianne Jespersen, Lars 
Rahbek, Mette Hee Staal og Per Søgaard.  
Afbud fra Grete Wigh-Poulsen, Karsten Nissen, 
Mai-Britt Josephsen Knudsen, Sigrid Horsholt 
Pedersen, Annette Langdahl 
 

1. Velkommen.  
Godkendelse af dagsordenen 
 

Godkendt 

2. Siden sidst og evt. opfølgning fra sidste møde 
den 19. december. Referatet er vedhæftet 
 

Der blev udtrykt lidt ærgrelse over, at forsla-
get om Diakoniprisen ikke blev gennemført. 
Men sådan er det, og vi må drøfte videre hvad 
vi gør fremadrettet. 
 

3. Referat af Dansk Diakoniråds møde på Nyborg 
Strand v/ Lars, Marianne og Per 
 

Skal sognediakoni med ind under Dansk Diako-
niråds organisation? Der var positiv interesse 
fra forsamlingen i Nyborg. Formålet i Dansk 
Diakoniråd kunne fint rumme også ’sognedia-
koni’. Initiativet ligger indtil videre hos Dansk 
Diakoniråd. Det står lidt uklart hvad næste 
skridt er? 
 

4. Siden sidst i øvrigt: Vort nyhedsbrev er gået ud 
lige omkring nytår. Reaktioner. 
 

Det er meget vigtigt, at der er én fra hvert 
sogn, der føler sig forpligtet til at være kon-
taktperson vedr. diakoni. 
Emner til næste nyhedsbrev sendes til Lars 
senest den 20. marts. Næste nyhedsbrev ud-
sendes ca. 1. april.  
Henrik orienterede om, at der er kommet ny 
Korshærs- og diakonipræst i Vejle Provsti, 
Signe Toft. Hendes indgang og initiativer teg-
ner rigtig godt. Vi besluttede at invitere hen-
de til et af de næste udvalgsmøder. Vi invite-
rer også Merete Ørskov, Fredericia 
 

5. Forberedelse af vores input til stiftsfesten den 
17. marts. v/Lars og Marianne 
 

Marianne og Lars går videre med de mange 
forskellige initiativer. Det forventes, at alle 
diakoniudvalgsmedlemmerne kommer i god tid 
og giver en hånd med i løbet af dagen med 
div. initiativer.  
 

6. Jysk Diakoninetværks møde, hvor vi er værter. 
Drøftelse af indhold inkl. Kari Jordheim 
 

Vi lagde os fast på fredag den 5/10 
Ud over de 5 stiftsudvalg i Jylland inviterer vi 
også Fyn, selvom der ikke er noget diakoniud-



        

 

valg 
Tidsrammen kl. 12.30 – 17.30. Vi begynder 
med frokost. Deltagerne får til sidst en sand-
wich eller lign. med hjemad 
Praktisk udvalg foreslås at blive: Henrik – Per – 
Sigrid – Annette. Per indkalder udvalget 
Forslag til sted: Christianskirken, Fredericia 
Kari Nordheim er hovednavnet. Der skal være 
god tid til foredrag, drøftelse og netværksud-
vekslinger. 
 

7. Næste fyraftensmøde. Oplæg fra Mette, Kar-
sten og Sigrid  
 

Se udkast til program fra udvalget (vedhæf-
tet).  
Der er meget stor opbakning til oplægget, og 
vi beder om, at det lille underudvalg går vide-
re med at booke foredragsholdere, indbydel-
sen og evt. dialog med ’Migrantudvalget’ og 
’Folkekirke og Religionsmøde’, så vi kan of-
fentliggøre arrangementet senest efter vort 
næste møde 24/5. Datoforslag den 7/11 er 
ok, hvorimod den 13/11 ikke kan bruges. Lo-
kale er booket i Simon Peters Kirke 7/11. 
 

8. Vi har et hængeparti ift. vores formulering af 
vision og mål. På sidste møde blev det aftalt at 
vi skal drøfte det igen - uagtet, at Stiftsrådet 
har godkendt vores formulering. Vi har brug for 
at drøfte, hvordan vi kommer videre med ind-
holdsdelen af stiftets diakoniplan 
 

Udsættes til næste møde, hvor vi skal nå frem 
til at sætte ’punktum’.  

9. Kommende møder i udvalget:  Torsdag den 24. maj kl. 15.00 – 17.30 
Tirsdag den 11. september kl. 09.30 – 12.00 
 

10. Evt. 
 

Intet 

 


