
        

 

 

Årsrapport 2014 

Udvalget Per Søgaard (formand), Marianne Jespersen, Sigrid Horsholt Pedersen, Annette C. 
Langdahl, Jacob Per Simonsen, Lars Rahbek og Henrik Johannessen.  
 

Udvalgsmø-
der 

Stiftsudvalget har afholdt 4 ordinære udvalgsmøder.  Vi har haft frugtbare samtaler 
med både ny biskop og ny kommunikationschef på et par af møderne, for sammen 
med dem at afstemme mål og forventninger. Referater er lagt på stiftets hjemme-
side. Desuden er afholdt en række underudvalgsmøder om bl.a. diakonimesse i Ha-
derslev Domkirke, filmprojektet i samarbejde med DKM m.v.  
 

Arrange-
menter i 
årets løb 

Året har været præget af 3 helt store satsninger og initiativer:  
1. Genudgivelse og ajourføring af ”Livet om at gøre” i forbindelse med Stiftsdagen 

marts 2014. Bogen blev solgt og præsenteret iøjnefaldende og Diakoniudvalget 
fik fin opmærksomhed. 

2. Den 25. oktober gennemførte vi en ”diakonimesse” i Haderslev Domkirke med 
knap 100 deltagere. Der var andagt, foredrag, 20 boder sprængfyldt med gode 
ideer til sognediakoni, musik ved ”Baggårdsbandet” fra Kirkens Korshær i Odense 
og en opfølgning fra bl.a. biskop på ”den diakonale status” i Haderslev Stift.  

3. Igangsættelse af 4 små diakonifilm til hjemmeside m.v. 2 af dem havde premiere 
ved diakonimessen. De resterende to kommer i forår 2015. Projektet kunne lyk-
kes fordi Stiftsrådet bevilgede 125.000 kr. til at lave filmene. 

Derudover … 
1. Fik udvalget også mulighed for en kort præsentation på stiftsmødet i begyndel-

sen af september. Stiftsmødets tema var netop diakoni.  
2. Udvalget har arbejdet med et logo for diakoni i Haderslev Stift. Formålet er at 

kommunikere diakoniens vigtighed i alle provstier og sogne 
3. Vi har bearbejdet vores vision, mål og kommissorium og fået det godkendt i 

Stiftsrådet. Se stiftets hjemmeside. 
 

Mål for de 
kommende 
2 år 

 Færdiggørelse – og distribution af 4 diakonifilm. 

 Dialog med alle provstier med henblik på inspiration til etablering af diakoniud-
valg i alle provstier, ”diakoniens dag” og medlemmer fra alle provstier til diako-
niudvalget.   

 Forberedelse af ny diakonimesse i 2016 

 Etablering af / eller videreudvikle en diakoniværktøjskasse 

 Digitalisering af ”Livet om at gøre”. Gøre de mange aktiviteter dynamiske og 
synlige på hjemmesiden 

 Kontakt til vore ’ambassadører’ fra Diakonimessen. Aktivere dem som gode for-
tællere af diakoniens liv rundt omkring i sognene. 

 Danske kirkedage København 2016?? 
 

Budget For 2015 og 2016 regner vi stadig med 5.000 kr. hvert år til dækning af udvalgsmø-
der, kørsel m.v. Vi vil derudover søge bevillinger til aktiviteter og initiativer.  An-
søgning følger. 
 

 


