
Dagsorden 
Diakoniudvalgsmøde 

Onsdag den 13.01.21 - kl. 
14.00-16.30 
 

Referat 
  

Mødet afholdes:  
Virtuelt via Teams – brug link i mail med 
dagsorden 
Forplejning: 
Husk selv at lave kaffe/te inden mødet  

Mødedeltagere: 
Henrik Johannessen, Marianne Jespersen, Annette Langdahl, 
Søren Jensen, Signe Toft, Hanne McCollin Grete Wigh-Poulsen, 
Theresia Treschow-Kühl Mette Hee Staal og Marianne Mølbæk 
 

1. Velkommen (5 min.) 

Godkendelse af referat + dagsorden 
 

1. Referent: Marianne M. 
Annette har mailet med Thyge og aftalt at vi skriver noget om 
KirkeCare i et nyhedsbrev senere på året og så kan sognene hver 
især overveje, om det er noget de vil arbejde videre med. 
Marianne M. får Nina til at sende bogen ”Diakoni – 
perspektivering og pejlinger” til Theresia. 
 

2. PR og kommunikation   (45 min.) 

- Hvordan når vi længere ud? 
Oplæg fra arbejdsgruppen (Søren, 
Mette og 2 x Marianne) og derefter 
drøftelse og beslutning vedr.: 

 
a. Udarbejdelse af info 

materiale/merchandise til nye MR 
samt arrangementer (Stiftsdag) 
mv. 
Krus er udgået og postkort derfor 
uaktuelle  

 
 

b. Nyhedsbreve – hvor mange og 
hvornår på året? Næste 
nyhedsbrev 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. Facebook- side eller facebook-
gruppe  

 
 
 
 
 
 
 

2.a Merchandise: 

Forud for mødet var der rundsendt et dokument med produkt- 
og priseksempler på merchandise. 
Arb.gr. anbefalede køb af handouts i form af A5-blokke og 
kuglepenne, som kann uddeles til alle mødedeltagere, samt 
indkøb af en lidt dyrere ting, der kann bruges som 
lodtrækningsgevinst blandt tilmeldte til nyhedsbrevet – der blev 
foreslået foldbart indkøbsnet eller paraply. 
 
Efter en god debat, med konstatering af, at det er umuligt at 
finde en ting, som alle kan have glæde af,  blev det besluttet i 
første omgang kun at bestille indkøbsnet til præmier.  
Arb.gr. går videre med layout og bestilling. 
 

2.b Nyhedsbreve til diakoninetværket: 
Da adresser fra nuværende netværk i kann overføres til nyt 
system uden indhentning af nye skriftlige tilladelser anbefaler 
arb.gr. at fortsætte nuværende nyhedsbrev-stytem = en mail 
med vedhæftet flot layoutet interaktiv pdf.  
Det anbefales også at fortsætte den nuværende frekvens = Når vi 
har noget på hjertet. (ca. 3-4 gange om året).  
Det blev besluttet at fastholde form og antal. 
Næste nyhedsbrev skal ud inden så længe, men nytårshilsen til 
menighedsråd prioriteres først. 
 

2.c Facebook-side om diakoni 
Arb.gr. anbefaler at udvalget opretter en FB-side, hvor der kan 
deles info om diakonale tiltag, kurser, temadage mv. Og hvor det 
er muligt for alle diakoniinteresserede at kommentere på opslag. 
Kun administratorer kan lægge ting på siden. Idéen er, at det er 
et hurtigt medie at dele noget på, og at vi måske får kontakt med 
nye i forhold til det nuværende netværk. 



 
 
 
 
 

d. Udvalgets kontakt til diakonale 
organisationer 

 

Der var positive kommentarer til at lave siden, så det blev 
vedtaget. 
En vigtig pointe er, at opslag når længst du ved at blive delt, så 
det er vigtigt alle udvalgsmedlemmer hjælper med at dele videre 
til egen profil eller sin kirkes fb-side. 
Arb.gr. står for oprettelse af fb-side. Alle udvalgsmedlemmer 
gøres til administratorer. 
 

2.d Udvalgets kontakt til diakonale organisationer 
Arb.gr. foreslår at udvalgsmedlemmerne hver især tilmelder sig 
et eller flere nyhedsbreve fra de diakonale organisationer og 
dermed holder sig orienteret om der er nyheder fra dem, der skal 
deles på den nye FB-side eller evt. tages med videre til næste 
udvalgsmøde. 
Hermed link til en liste hvor vi hver især kan skrive os ind på 
den/de organisation(er) vi evt. I forvejen modtager nyhedsbrev 
fra eller dem vi ønsker at tilmelde os. 
  

3. Studietur / studiedag   (10 min.) 

Nyt fra Hanne vedr. besøg i Viborg 
 

Diakonipræst Steen Andreassen har orlov i maj og kan derfor ikke 
mødes med os der, men vil gerne på et andet tidspunkt. 
Hanne laver en doodle med forslag til ny dato i efteråret – evt. 
midt i august så Henrik kan nå at komme med. 
 

Pause (5 min) Der blev sandelig plads til 10 min. pause  
 

4. Aktiviteter i 2021   (30 min.) 

a. Fyraftensmøde med Kari forår 
2021:  

             ’Diakoni i praksis’ 
Datoforslag og videre plan 
Nedsættelse af arbejdsgruppe 
 
 

b. Konkretisering af Provstirundens 
indhold i efteråret 2021 – oplæg 
v/ Hanne 
Nedsættelse af arbejdsgruppe 
 

4.a Fyraftensmøde med Kari forår 2021 
Kari har meldt tilbage, at såfremt restriktioner og flytider mv. er 
samarbejdsvillige, så kan og vil hun gerne komme torsdag den 3. 
juni, så sæt den dato i jeres kalender  
Marianne M. melder ja tak tilbage til Kari. 
Annette, Henrik og Marianne M. er arbejdsgruppe, der går 
videre med at finde sted, tid og evt. programtilretninger. 
 

4.b Konkretisering af Provstirundens indhold i efteråret 
2021 
Rammen fra sidst provstirunde, hvor 6 af de 7 danske provstier 
blev besøgt er fin, og noget af indholdet og materialet kan evt. 
genbruges. Provsten/provstiet skal være med på at stå som 
arrangør og sørge for det praktiske med lokaler, invitationer, 
tilmeldinger, evt. forplejning mv. Så kommer vi med indholdet. 
 

Kommentarer fra debatten: 
 Vi vil gerne ud og snakke diakoni med folk. Det er altid aktuelt 

og vi vil gerne opfordre til at man også tænker i at 
samarbejde på tværs af sognene om diakoni. 

 Den lille film med interview af MCH om diakoni er stadig 
aktuel og har lidt et officielt præg, så den kan godt vises igen. 

 Det er vigtigt at deltagerne får lejlighed til at tale sammen om 
diakoni og diakonale tiltag i deres sogn. 

 Besøget skal opfattes som en gave og ikke en byrde. 

 Opfordring til at der inviteres bredt både blandt frivillige og 
medarbejdere. 

https://docs.google.com/document/d/1FgCnUfzDuYIe5O8HPRi5HD0RqkWcg1DegOnvvr-qzTo/edit?usp=sharing


 Hvis det først blive i 2022 kan vi overveje om der kan nås at 
lave nyt interessant materiale – ny film, evt. en dansk 
diakoniplan 

 
Hanne, Annette og Marianne M. er arbejdsgruppe – vi melder 
tilbage til Grete med et oplæg til provsterne inden 29/1-21 
 

5. Dansk Diakoniråd    v/ Marianne J.   

(10 min.) 
Nogen nyt vedr. skrivning af 
Diakoniplanen?  
 

Der skulle have været møde i dag, men det er udsat. Jens og 
Marianne har været i gang med at arbejde på omskrivningen af 
”deres” dele og det er interessant at mærke hvordan noget 
passer godt på ”en dansk model” og andet mindre godt. 
Marianne ser den norske diakoniplan, som en meget officiel plan 
og, tænker den danske diakoniplan mere som et idé-katalog. 
 

6. Årsrapport med korrigeret budget 
for 2021 og budgetønske for 2022 
skal sendes til Stiftsrådet ultimo 
januar. (Bilag 1 og 2)   (15 min.) 

 

Det rundsendte udkast til ”Årsrapport 2020” blev godkendt med 
en enkelt mindre rettelse i afsnittet ”mål for 2020”. 
Det rundsendte budgetønske for 2021 og 2022 blev korrigeret 
med ekstra beløb til PR og materialer og derefter godkendt. 
 

7. Hvordan skal vi arbejde med 
studiematerialet  ”DIAKONI – 
Perspektiver og pejlinger”?    

Forslag fra Hanne (15 min.) 
 

Hanne fremlagde to modeller til fælles studiegruppe om bogen 
”DIAKONI – perspektiver og pejlinger”. 
Der er stemning for en model med en 3-timers studiegruppe, 
hvor udvalgsmedlemmer hver især forbereder indlæg til en 
artikel efter eget valg. Der kan godt være flere, der forbereder til 
samme artikel. Det forventes at alle har læst alle de artikler, der 
skal debatteres.  
Vi fik ikke aftalt en deadline for at melde ind hvilken artikel man 
vil forberede sig ekstra til, det vil være fint, hvis man kan sige det 
til mødet den 10. marts, og ellers må der aftales nærmere der. 
 

8. Kommende møder 2021:   (10 min.) 

Ons 10. mar. Kl. 14-16.30, Sted? - virtuelt 
Ons. 16. juni kl. 14-16.30, Sted? -  
to møder i efteråret 2021 aftales nu 
 

Onsdag d. 10. marts kl. 14-16.30 – formentlig virtuelt møde  
 
Tirsdag den 11. maj kl. 10-12 Udvalgsmøde 
                                     Kl. 12-13 fælles frokost 
                                     Kl. 13-16 Studiegruppe om bogen – se pkt. 7 
Hvis det til den tid ikke er muligt at mødes fysisk afholdes kun 
udvalgsmødet virtuelt og der findes en ny dato til studiegruppe 
 
Ons. d. 8. sept. kl. 14-16.30 – sted endnu ikke aftalt 
Ons d. 27. okt. kl. 14-16.30 – sted endnu ikke aftalt 
 
Til kalenderen: 
Torsdag den 15. april: budget og aktivitetsmøde med Stiftsrådet 
Torsdag den 3. juni: Fyraftensmøde om Diakoni i praksis 
 
OBS! Henrik har formentlig studieorlov fra 1/9 – 30/11 – 2021 
 

9. Evt.  Der er ensomhed både for unge og ældre ude blandt folk, så det 
vil være godt, at få nogle let-tilgængelige idéer om diakonale 
tiltag i en coronatid ud til alle præster og sogne i stiftet. 
Hanne sender det skriv rundt hun har udarbejdet. Kommentarer 
ønskes retur senest den 20. januar. 
 



 

Der laves en kort video med en nytårshilsen og præsentation af 
Diakoniudvalget: hvad vi arbejder med og hvad de kan bruges os 
til samt ”vinkebillede fra Teams” til sidst. 
Mette optager og redigerer – Hanne og Annette aftaler indhold 
og hvem af dem, der er på. Marianne M. udsender sammen med 
idékataloget. 
 
Stiftsdagen den 20. marts er der endnu ikke taget nogle 
beslutninger om ændring af, så ind til videre er vi stand by med 
workshoppen, men forventer ikke at skulle lave en fysisk stand. 
Planlægningsudvalget mødes 11. feb., derefter meldes det ud 
hvordan dagen afholdes el. om den udsættes. 
 


