
        
 

 

Dagsorden  
Onsdag den 13. maj 2015 kl. 11.30 – 14.30  
 

Referat 
  

Mødet afholdes hos  
Henrik Johannessen, Mølgårdsvej 38, 7120 Vejle 
Øst 

Mødedeltagere: 
Sigrid Horsholt Pedersen, Marianne Jespersen, 
Annette Langdahl, Henrik Johannessen, Lars 
Rahbek og Per Søgaard.  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Opfølgning fra sidste referat 17. februar – og 
siden sidst 
- Per er interviewet til ”Kirke på landet” 
 

Til orientering 
Desuden orientering om vores status i Stiftsrå-
det, økonomi m.v. 

3. Referat af mødet med Jysk Diakoni Konvent 
den 13. marts i Viborg. v/ Marianne 

Marianne orienterede om dagen i Viborg med 
foredrag af Line Rudbeck og Morten Aagaard 
samt orientering fra øvrige stiftsudvalg, datoer 
m.v.  
Næste konvent bliver i Aalborg efterår 2016. 
Datoen er ikke kendt endnu.  
Velkommen også til diakonidag i Ribe Stift den 
19. september 2015. Annette deltager. 
 

4. Næste diakonimesse. Iflg. årshjulet er det ok-
tober 2016. Drøftelse af det ”optimale” tids-
punkt. Se også opsamling af vores drøftelse i 
sidste referat 
 

Vi foretrækker at lægge næste diakonimesse i 
marts 2017. Der må gerne være ”et aftryk” af 

Lutheråret. 
Vi overvejer derudover en inspirationsdag i ok-
tober 2016 fx en hverdag kl. 17.00 – 21.00 med 
et let måltid. Målgruppen vil være præster, 
Kirke- og kulturmedarbejdere, de nye diakonale 
udvalg i provstierne. Indholdet skal være nogle 
”pinger” inden for diakoni med højt fagligt ni-
veau. Henrik er koordinator på en dato og et el-
ler to navne.  Vi andre byder ind via mail. Ide-
er: Marianne Christiansen (åndelig vinkel på di-
akonien), Morten Aagaard, Kim Eriksen, Peter 
Lodberg,  
 

5. Filmprojektet 
Filmene færdige. Handlingsplan for distribu-
tion. USB-stik. Distribuerer alle film på usb-
stik. 45 kr. * 175 med logo. Psg undersøger. 4 
gratis film. Hvor mange har set dem? 
 

Lars orienterede. Dansk Diakonforbund lægger 
filmene på deres hjemmeside med ”værktøjs-
kasse”. Kirkeligt Mediecenter lægger dem på 
deres hjemmeside. Desuden distribuerer vi til 
alle MR i stiftet ifm. stiftsdagen 4. september. 
Øvrige stiftsudvalg skal have filmene, når vi får 



        
 

 

lavet usb-stik.  
 

6. Dialog med provstierne. v/ Lars og Per. Se 
oversigt nedenstående 
 

Orienteret.  

7. Diakoniudvalget: Status og forslag til navne til 
udvalget. Orientering v/ Per 
 

En række konkrete forslag blev drøftet. Per går 
videre i dialog med biskoppen, der arbejder på 
at få flere medlemmer til udvalget. 
 

8. Kirke Care i Hillerød. Se www.kirkecare.dk. 
v/ Lars 
 

Orientering og inspiration. Måske egnet til dia-
konimesse. Se www.kirkecare.dk  

9. Diakoniens dag i Haderslev Stift. v/ Annette 
 

Ribe Stift har ansvaret for Diakoniens dag 2016. 
Vi tager det med i vores runde til provstierne.  
  

10. Evt. (hvis vi kan nå det): Erfaring vedr. dia-
konipræst i Vejle Provsti. v/ Henrik 
 

I 1½ år har der været lokalfinansieret diakoni-
præst i Vejle provsti. Orientering v/ Henrik 

11. Næste møde.  
 

3. september 2015 kl. 09.00 – 12.00 hos Lars 
Rahbek, Bærhaven 8, Taulov, 7000 Fredericia 
 

12. Evt. 
 

Kommende overvejelser / tiltag: 
x Vi overvejer studietur for udvalget for ud-

valget i efteråret 2015. 
 

 



        
 

 

 
Oversigt over aftaler og diakoniarrangementer i provstierne 
 
Provsti Besøg hos provst Videre aftaler 
Hedensted Ønskede ikke møde De ønsker ikke yderligere aktivitet  

 
Vejle Lars og Annette Diakoniarrangement aftalt til den 29. 

oktober 2015 i diakonikirken 
 

Fredericia Lars og Henrik Diakoniarrangement aftalt til den 29. 
september 2015. Lyng Kirke 
 

Kolding 
 

Per og Sigrid Diakoniarrangement aftalt til den 27. 
oktober 2015 
 

Haderslev  
 

Per og Sigrid Diakoniarrangement aftalt til den 4. 
november 2015 
 

Aabenraa Per og Annette Diakoniarrangement aftalt til 17. no-
vember 2015. Folkehjem 
 

 


