
Årsrapport for 2020 Stiftsudvalget for Diakoni  
 
Møder i løbet af 2020: Referater fra de 4 årlige møder findes på stiftets hjemmeside 

 26.02.20 Diakoniudvalgsmøde 
 02.06.20 Diakoniudvalgsmøde 
 26.08.20 Diakoniudvalgsmøde 
 25.11.20 Diakoniudvalgsmøde 

 

Desuden har der været møder i diverse arbejdsgrupper. 

Mål for 2020: 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 i årets løb: 14.05.20 Fyraftensmøde om diakoni i praksis med Kari Jordheim. 
Udsat pga. corona. 
 

30.09.20 Fyraftensmøde om ensomhed med fem forskellige oplæg. 
Gennemført med ca. 40 deltagere. 
Inspirationen til emnet ensomhed kom fra corona, for den har vist os, at 
alle mennesker er sårbare, og at vi er afhængige 
af hinanden i løsningen af problemerne. Derfor bliver mennesker uden 
netværk også endnu hårdere ramt. 
I diakoniudvalget brugte vi den forståelse, der for tiden er for fællesskaber 
og deres værdi, til at fokusere på et problem, som IKKE kan løses med en 
vaccine. Ensomheden i Danmark vokser. Den sniger sig ind i livet hos både 
unge og gamle. Vi har som kirke og kristne et ansvar, men hvad kan vi 
gøre? 
Det gjorde fyraftensmødet om ensomhed os klogere på. 

Andre aktiviteter: Diakoniudvalget deltager i arbejdet med en dansk diakoniplan i stil med 
den norske. Arbejdet foregår i regi af Dansk Diakoniråd og udvalgets 
repræsentant er Marianne Jespersen. 
 
Diakoniudvalget er i gang med at revidere vores PR og kommunikation. 
Der skal tages stilling til metoder, målgrupper og ressourceforbrug. Senest 
har vi haft besøg af stiftets presse og kommunikationsmedarbejder. 
 
Diakoniudvalget henter inspiration og netværker med andre i 
Dansk Diakoniråd og Dansk Diakonikonvent. 

Større beslutninger: Corona udsættelser af fyraftensmøde og studietur Projekt MindU 

blev droppet efter research og debat 

Diakoniudvalgets næstformand tager over, mens formand har orlov til og 
med januar 2021 
 
Folkebevægelsen mod ensomhed medlemskab overvejes 

  



Mål for kommende år: Styrke relationerne til stiftets provstier og sogne 
 

Inspirere de nye menighedsråd til diakoni i deres eget sogn 

Planlagte arrangementer 
2021: 

Fyraftensmøde start juni om diakoni i praksis med Kari Jordheim. 
 
Provstirunde, hvor diakoniudvalget besøger de enkelte provstier, 
præsenterer sig og hører om lokale diakonale aktiviteter. 

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2021: 

60.600 kr. til at dække et fyraftensmøde med Kari Jordheim fra Norge, der 
skal inspirere nye menighedsråd til diakoni i eget sogn, en provstirunde der 
skal styrke relationen mellem diakoniudvalg og lokale provstier og sogne, 
samt en endags 
studietur for diakoniudvalgets medlemmer til Viborg Stift. 

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2022: 

99.100 kr. til at dække to fyraftensmøder med konkrete ideer til 
sognediakoni afholdt i stiftets nordlige og sydlige ende for at sikre størst 
mulig lokal deltagelse, samt den udsatte 
studietur til Berlin for diakoniudvalgets medlemmer. 

Medlemmer af udvalget: Annette C. Langdahl, Marianne Jespersen, Henrik Johannessen, Grete 
Wigh-Poulsen, Theresia Treschow-Kühl, Søren Jensen, Signe Toft, Hanne R. 
McCollin samt Marianne Mølbæk og Mette Hee Staal 

 

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

Dato: Januar 2021 


