
Årsrapport for 2021 

Stiftsudvalgets navn: Stiftsudvalget for diakoni 
 

Møder i løbet af 2021 
 

Det blev besluttet i 2020 at øge mødefrekvensen fra 4 til 5 
årlige møder. Referaterne findes på stiftets hjemmeside. 

• 13.01.21 Diakoniudvalgsmøde 
• 10.03.21 Diakoniudvalgsmøde 

• 11.05.21 Diakoniudvalgsmøde 
• 08.09.21 Diakoniudvalgsmøde 

• 27.10.21 Diakoniudvalgsmøde 
 

Desuden har der været møder i diverse arbejdsgrupper. 
 

Mål for 2021 Det er diakoniudvalgets mål, at alle sogne i Haderslev Stift 

udøver diakoni, fordi folkekirken skal danne ramme om 
inkluderende fællesskaber og være aktiv i handling og ord 

for medmennesker, der har brug for omsorg og hjælp. 
Det skal være synligt i målsætninger, aktiviteter og 

prioritering af ressourcer, at den enkelte kirke handler 
diakonalt. 

 

Arrangementer 03.06.21 Fyraftensmøde om diakoni i praksis med Kari 

Jordheim. Gennemført med ca. 35 deltagere. 

Kari Jordheim var med til fyraftensmødet på storskærm fra 

Norge. Hun har deltaget i udviklingen af den norske kirkes 
diakoniplan. Den har eksisteret siden 1988, men det er med 

revisionen i 2007 og opdateringen i 2020, diakoniplanen for 
alvorlig tiltrækker sig opmærksomhed. I 2007 indarbejdes 

en definition, som også inspirerer diakonien i Danmark. Og i 
2020 kommer de 17 verdensmål med ind i diakoniplanen. 

Ikke alle verdensmål er nye for kirken, men verdensmålene 
er en fælles agenda, som alle andre også tilslutter sig. Det 

giver basis for samarbejde på tværs af organisationer og 

landegrænser. Kari Jordheim stillede skarpt på flere aspekter 
af diakoniplanen, som også blev diskuteret ved bordene af 

deltagerne. 
 

17.11.21 Fyraftensmøde om Social Drive Out. Gennemført 

med ca. 20 deltagere. 

I anledning af Haderslev Stifts 100-års jubilæum i 2022 

opfordres alle sogne til at deltage i indsamlingen til Social 
Drive Out. På fyraftensmødet kunne man høre om projektet, 

som modtog Kristeligt Dagblads pris i 2021. Projektleder 

Trine Kruse Friis fortalte om de bagvedliggende tanker, mens 
leder af Café Parasollen i Haderslev Lene Margård Pedersen 

gav os indblik i hverdagen under nedlukningerne, som gav 
inspiration til projektet. Den lokale tovholder i Haderslev 

Birgit Axelsen beskrev Social Drive Out i funktion både som 
pop up cafeer og som hjemmebesøg. 

 



 

Andre aktiviteter Studiedag om bogen: Diakoni – perspektiver og pejlinger 

3 timers fordybelse i bogens mange perspektiver på diakoni. 
Forberedelse til provstibesøg 2022. 

 

Studietur til Viborg Stift. Samtaler med nøglepersoner om 

organisering, frivillighed, projekter og strategi for diakoni. 

Forberedelse til provstibesøg 2022. 
 

Aftaler om provstibesøg i 2022. 4 teams af 2 udvalgsmed-
lemmer kontakter hver 2 provstier for at aftale lokale 

temamøder om diakoni. 
 

Facebookside oprettet som supplement til vores 

nyhedsbreve, så vi hurtigere kan dele relevant information 
med flere. 

 

Større beslutninger Samarbejde og struktur er beskrevet og vedtaget med 

arbejdspapiret Hvordan arbejder vi i Haderslev Stifts 
Diakoniudvalg? 

 

Formandskab bestående af formand, næstformand og 
koordinator er valgt og fungerende. 

 

Formålet er at fordele arbejdsopgaverne på så mange som 

muligt, så alle får pant i og glæde ved udvalgets arbejde. 

 

Mål for kommende år Styrke relationerne til stiftets provstier og sogne 

 
Inspirere de nye menighedsråd til diakoni i deres eget sogn 

 

Planlagte arrangementer 
2022 

Provstibesøg og temamøder om diakoni i stiftets 8 provstier 
 

Studietur til Tyskland 
 

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde 2022 

86.000 kr. til en studietur til Tyskland samt transport og 
materialer til de 8 temamøder om diakoni i provstierne. 

Se udspecificering på næste side. 

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde 2023 

50.000 kr. til to fyraftensmøder afholdt i hhv. stiftets 
nordlige og sydlige ende for at sikre størst mulig lokal 

deltagelse samt transport og materialer. 
Se udspecificering på næste side. 

  

Medlemmer af udvalget: Grete Wigh-Poulsen, Annette C. Langdahl, Marianne 
Jespersen, Søren Jensen, Henrik Johannessen, Signe Toft, 

Heidi Freund, Hanne R. McCollin samt Marianne Mølbæk og 
Camilla Henriksen 

 
 

Årsrapport udfærdiget af: Hanne R. McCollin på vegne af diakoniudvalget 

 
Dato: November 2021   

 



 

 

Budget for 2022 udspecificeret: 
 

    Budget 

5 udvalgsmøder + andre møder inkl. transport til møder (lægfolk)   6.000  

Transport til Diakonikonvent    2.000  

      

Medlemskontingent Dansk Diakoniråd   5.000  

      

Materialer og layout mv ekstra   10.000  

      

Besøgsrunde i provstierne med afholdelse af Temamøder om Diakoni     

Forplejning til møderne betales af provstierne 0    

Transport for udvalgsmedlemmer til møderne 2-4 pers. til 8 møder 3.000  3.000  

      

Studietur for udvalget til Berlin 3-4 dage      

10 deltagere á 6000 kr. 60.000  60.000  
  

86.000  
   

  

 

Budget for 2023 udspecificeret: 
 

    Budget 

5 udvalgsmøder + andre møder inkl. transport til møder (lægfolk)   6.000  

Transport til Diakonikonvent og konferencer   4.000  

      

Medlemskontingent Dansk Diakoniråd   5.000  

      

Materialer og layout mv ekstra   5.000  

      

2 x Fyraftensmøde med samme tema holdt i hhv. nordlige og sydlige del af stiftet - altså 
to møder i alt 

    

  Honorarer: 2 x 4000 8.000    

  Transport: 2 x 2000 4.000    

  Forplejning 2 x 50 deltagere á 120 kr. 12.000    

  PR-materialer 2.000    

  Leje af lokale/kirketjenerhjælp: 2 x 2000 4.000  30.000  

      
  

50.000  

 


