
Dagsorden  
Torsdag den 26.2 2020 
kl. 12.00-14.00 
 
 

Referat 
  

Mødet afholdes:  
(Hos Henrik Johannesen) 
Bredballe sognegård,  

Kirkebakken 46,  

7120 Vejle Ø.  

 

Mødedeltagere: 
Henrik Johannessen, Marianne Jespersen, 
Annette Langdahl, Søren Jensen, Signe Toft 
samt Marianne Mølbæk, Hanne McCollin. 
 
Afbud: Grete Wigh-Poulsen, Theresia 
Treschow-Kühl, Camilla Henriksen 
 

1. Velkommen 
Godkendelse af referat + dagsorden 
 

Ad punkt 1.  
Referent: Marianne 
Ref. fra sidste møde 27. nov. godkendt 
Marianne M. fulgte efter sidste møde op på 
henvendelsen fra Psykiatrien i Region 
Syddanmark og gav de aftalte henvisninger 
videre. 

2. Siden sidst: 
 

a. Kort nyt fra formanden 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b. Kort nyt fra projektkoordinatoren 
 
 
 
 

 
c. Dansk Diakoniråd: Nyt? Møde d.11.3 + 

Invitation til studierejse med Dansk 

Diakoniråd d. 7.-9.oktober (Kan Marianne J. 
mon deltage?) 
 
 
 
 
 

d. Andet 
 

 
 
2.a 
MindU-projektet: Annette har fulgt op på 
korrespondancen og sendt spørgsmålet videre 
til Stiftsrådet, der gerne vil snakke med os om 
det på mødet i april. Hanne giver besked til 
Camilla. Marianne M. ringer til Inge 
Lindhardt, formand for Stiftsudvalget for børn 
og unge med særlige behov, og spørger om de 
også arbejder med psykisk sårbarhed eller 
evt. vil overveje det. 
 
2.b 
Har kontakt med Kari Hjordheim vedr. 
Fyraftensmøde 14. Maj. 
Har udsendt Stiftsrådets invitation til møde 
med alle udvalg efter tur den 16. April. 
 
2.c 
Marianne J. deltager i mødet 11. Marts. Ugen 
inden mødes hun med forretningsudvalget for 
at snakke om oplæg til diakoniplanen. 
Annette deltager muligvis også i mødet den 
11/3. 
MJ kan desværre ikke deltage i studieturen i 
okt. men spørger Diakonirådet om der må 
sendes en anden. 
 
2.d 
Nyhedsbrev sendes ud snarrest med 
nogenlunde sammen indhold som aftalt sidst, 
let omskrevet  
 



3.Fyraftensarrangement med Kari Jordheim 
V/ arbejdsgruppen 

Dato for fyraften: torsdag den 14.maj 2020  
Tidspunkt: kl. 16.30 – 19.30 (3 timer)  
Drop in kaffe fra kl. 16.00  
Tema: Fyraftensmøde – Diakoni i praksis 
Sted: Fredericia, Christianshus 
(Christianskirken)  
 
 
 
 

Udvalgets deltagelse: 
Henrik forhindret 
Hanne kommer 
MJ kommer til ca. 18.30 
Signe kommer og kan evt. deltage i debatten, 
hvis Søren ikke kan 
Søren undersøger om han kan være med. 
Camilla er med 
Theresia ? 
Grete ? 
 
Annette sender slideshow rundt til alle (er 
sendt 1. marts) 
Annette sender også den oversatte version af 
den norske diakoniplan rundt til alle 
udvalgsmedlemmer 
 
PR: 
Invitation laves mandag 2/3 af MJ og Annette 
Målgruppen er alle med interesse for diakoni – 
også f.eks i Kirkens Korshær 
MM laver tilmeldingsformular (link til MJ) 
Camilla sætter det i kalenderen på hj.siden 
Invitationen laves både som en selvstændig fil 
OG som del af nyhedsmail 
MM sørger for at nyhedsmailen sendes ud til 
alle sognepostkasser 
MJ inviterer Dansk Diakoniråd 
 
Vi håber på og har budgetteret med mad til 80 
deltagere. 
 
Underudvalget mødes eller holder skypemøde 
senere hvor følgende er på dagsordenen 

- Vigtigt med god lyd i lokalet 
- Der skal være en ordstyrer til debatten 

Annette spørger Sigrid 
- Formålet med debatten og 

præsentation af paneldeltagerne gives 
INDEN maden, så man undervejs kan 
snakke/tænke over, hvad man vil 
spørge dem om. 

- Der skal forberedes nogle spørgsmål til 
paneldeltagerne, som ordstyreren kan 
stille, hvis der ikke kommer nok fra 
salen 

 

4. Dansk Diakonikonvent s.18.3 
Hvem tager med og fælles kørsel 
Program? 

Deltagerer:  
Marianne J. (bil), Henrik, Hanne (bil), 
Marianne M., Signe (kommer evt. fra Kbh.), 
Camilla, Annette (bil) skal evt. til Kbh. 
bagefter 
Annette har meldt os til. 
Der skal køres i to biler fra Jylland – 
chauffører og opsamlingsrute aftales pr. mail. 



5. Årsrapport og budget  
- Spørgsmål og drøftelse – evt. justeringer 

 
Fremlægning af rapport og endelig godkendelse af 
budget d. 16.april 

Det reviderede budgetønske for 2020 på 
50.600 kr. er godkendt af Stiftsrådet den 25. 
feb. 
 
Ved mødet ml. Stiftsråd og udvalg er 
Diakoniudvalget inviteret fra kl. 14.45 – 15.15 
til en snak om de arrangementer og budget 
for 2021, der er fremsendt i Årsrapporten. 
Annette og Marianne M. deltager i mødet. 
 

6. Fremtidige aktiviteter 2020 (2021) 
 
Gennemgang med udgangspunkt i aktivitetsplanen 
Fastlæggelse af strategi og handlingsplan 
 
Evt. nedsættelse af aktivitetsudvalg 
 

”Livet om at gøre – udg. 3” 
Henrik og Søren læser ”Livet om at gøre” på 
hj.siden igennem og finder ud af, om noget 
skal tages ud/rettes til. 
Der tilføjes et par nye historier af dem, der 
ligger på lager hos Per/Lars – Annette skaffer 
dem. 
Derudover søges der i nyhedsbrevet efter nye 
fortællinger om lokalt diakonalt arbejde. 
 
Kortlægning af diakoniudvalg i Haderslev 
Stift: 
MM skriver rundt til provstisekretærer om de 
kan sende svar tilbage om hvilke sogne, der 
har et diakoniudvalg og sende kontaktinfo. 
 
Fyraftensarrangement i efteråret 2020 – 
opfølgning på Diakoni i praksis 
Dette er tænkt som et netværksarrangement, 
hvor der er fokus på at høre konkrete 
praksisfortællinger fra stiftet og med tid til at 
snakke om, hvordan de evt. kan tilpasses 
andre steder. Altså mere netværkstid end 
oplægstid. 
Underudvalget til forårsarr. finder to 
datoforslag, der sendes rundt til resten af 
udvalget, så endelig dato kan meldes ud den 
14/5. 
Indhold til aftenen aftales nærmere på næste 
møde 2. juni. 
 
Aktiviteter i 2021 nåede vi ikke at snakke 
om, ud over at ved sidste runde med besøg i 
alle provstier var det provsten, der stod for 
arr. = invitere alle med interesse samt 
planlægning af hvor det skulle være og vist 
betaling for evt. forplejning. Sådan vil vi 
gerne have det igen i efteråret 2021. 
Til mødet skal der gerne være nyt at fortælle 
om arbejdet med Diakoniplanen. 
 

7.Andre aktiviteter 
 

Evt. en studietur for udvalget i 2021 som 
opfølgning på hvordan der laves diakonalt 
arbejde andre steder…. Evt. London 
 



8. Eventuelt 
 

Hvad blev der af udvalgenes fællesmøde? 
Hvor man kunne få indtryk af, hvad der 
arbejdes med i de øvrige stiftsudvalg? 
MM spørger Marianne C. 
 

9. Kommende møder 2020 
(provstikontoret, Kolding) 
 
Juni: 2.6 kl. 9-11  
August: 26.8 kl. 14.00-16.00  
November: 25.11 kl. 14.00-16.00  
 
 

De aftalte mødedatoer fastholdes. 
Til nov.mødet er Henrik på studieorlov. 
 
Underudvalget til fyraftensmøde 14/5 skal 
snarrest aftale hvornår de mødes/skyper igen. 

 
 


