
Årsrapport for 2018: 
  

Stiftsudvalgets navn: Diakoniudvalget i Haderslev Stift 

  

  

Møder i løbet af 2018:   

  Udvalget har haft 4 ordinære udvalgsmøder. Referater 

findes på stiftets hjemmeside. 

 

Mål for 2018:   

  Inspirere til såvel lokale som regionale diakonale 

netværk og aktiviteter i sogne, provstier og på stiftsplan, 

ved at blive inspireret og samarbejde med diakonale 

aktører på landsplan  

 

Deltage i fællesaktiviteter i stiftet for at sikre at materialer 

og anden inspiration om diakoni er tilgængelig  

 

Inspirere til diakonale aktiviteter ved fælles 

arrangementer på tværs af sogne og provsti grænser  

   

Arrangementer i årets løb:   

Deltagelse i Stiftsfest i 

marts 

Med stand, powerpoint med eksempler på diakonale 

aktiviteter i stiftet, ophængning af nye diakoniplakater 

og uddeling af postkort med nyhedsbrevstilmelding 

samt trækning af vindere af diakonikrus. 

Salg af diakonikrus. 

Stiftsudvalget for Diakoni i 

Haderslev Stift vært for 

Jysk Diakonikonvent i 

oktober 

Konventet blev afholdt i Lyng kirke fredag 5. oktober. Vi 

var ca. tyve deltagere fra seks forskellige stifter. 

Foredragsholder var Kari Jordheim, studieleder på VID, 

den videnskabelige højskole i Oslo, på fakultetet for 

teologi, diakoni og ledelse. Stiftsudvalget havde mødt 

Kari på vores ekskursion til Oslo i 2016. 

Kari holdt et foredrag om diakoniens rolle i kirken. Der 

var en god debat om emnet, og det blev aftalt, at næste 

diakonikonvent skal afholdes i Lolland Falster stift. 

Det blev besluttet at Jysk Diakonikonvent fremover 

afholdes på landsplan 
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Fyraftensmøde om 

samarbejdet med vores 

nydanske medmennesker 

i november 

Møde med titlen: “Mødet med vore nydanske 

medmennesker” i samarbejde med Udvalget for 

Folkekirke og Religionsmøde.  Indlæg af Malene 

Fenger-Grøndahl og Mazdak Louyeh. 70 deltagere.  

Andre aktiviteter           

Nyhedsbreve Udsendelse af to nyhedsbreve til Diakoninetværket 

med inspiration og information omkring Diakonale 

aktiviteter og andet. (midlertidig indstillet pga. 

persondataforordningen). 

Nyhedsbrevene er forsynet med links, der gør det 

muligt at komme videre til uddybning af artikler m.v. 

 

ERFA Møde med diakoniudvalget i Helsingør stift omkring 

Diakonale initiativer 

Dansk Diakoniråd 

 

 

 Møde i Dansk Diakoniråd 4. oktober: 

Stiftsudvalgene for diakoni deltog i Dansk Diakoniråds 

møde. På mødet blev vi inviteret til at blive en del af 

Dansk Diakoniråd, der på et formøde havde ændret 

vedtægterne, så det fremover er muligt for 

diakoniudvalg i både stifter og provstier at deltage. Vi 

har siden takket ja til invitationen. 

”Livet om at gøre” 2 2. udgave lagt på hjemmesiden 

Større beslutninger:   

Dansk Diakoniråd Tilslutning 

Organisering Valg af ny formand for udvalget og start på anden 

organisering i udvalget 

Vedrørende udvalgets 

vision og målsætning samt 

kommissorium 

Justering og færdiggørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mål for kommende år:   

  At have direkte kontakt til sognenes diakoni 

interesserede, udvikle og kortlægge denne ydereliger 

 

Sikre, at materialer og anden inspiration om diakoni er 

tilgængelig på stiftets hjemmeside, ved at sætte fokus på 

fortsættelsen af Livet om at gøre på hjemmesiden 

 

Arbejde hen imod, at Haderslev Stift har en fælles 

diakoniplan. 

 

Inspirere til diakonale aktiviteter ved fælles 

arrangementer på tværs af sogne og  provsti grænser 

samt med inddragelse af folkekirkelige diakonale og 

sociale organisationer og væresteder. 

           

Planlagte 

arrangementer/aktiviteter 

2019 (2020): 

  

Nyhedsbreve Genoptagelse af udsendelse af nyhedsbrev til 

Diakoninetværket. 

Forventet antal: 3 - 4. 

”Livet om at Gøre” 

– udgave 3 

Igangsætte 3. udgave af ”Livet om at gøre” i 

elektronisk form på hjemmesiden. Supplere med de 

nye fortællinger fx fra Diakoniprisen 

Diakonimesse 26. oktober 2019 i Sankt Nikolai Kirke, Kolding: 

Gudstjeneste, foredrag/indlæg, udstillingsstande m.v., 

der kan tydeliggøre mangfoldighed af sognediakoni og 

organisationsdiakoni. 

Stande bemandes af sogne, som har særlige 

erfaringer med forskellige former for diakoni. Desuden 

engageres folkekirkelige diakonale og sociale 

organisationer og væresteder.  

Mål: 100-150 menighedsrådsmedlemmer og andre 

interesserede deltagere 

  

Kortlægning af diakonale 

aktiviteter 

Kortlægning af diakoniudvalg i Haderslev provsti 



Fyraftensmøder Faglige fyraftensmøde for præster, kirke- og 

kulturmedarbejdere, diakoniinteresserede i både 2019 

– 2020 på stiftsplan. 

Provstirunde 2020: 

Ny provstirunde om diakoni event med afsæt i 

tankerne fra Den Norske Kirkes Diakoniplan for at 

styrke netværk, samarbejde og dialog på provstiplan. 

Fælles Stifts diakoniplan Drøftelse og nedsættelse af arbejdsgruppe i 2019 – 

afventer event. fællesdrøftelse i Dansk Diakoniråd 

Drøftelse og formulering af 

definition på diakoni 

Færdiggørelse og tilgængelig på hjemmesiden inden 

udgangen af 2019 

Regnskab 2018  

 Vi fik bevilget 46.500kr. af stiftsrådet til årets aktiviteter.  

Heraf er kun brugt 22.510 kr., dette skyldes bl.a. at 

udgifter til forplejning og diverse honorar har været 

lavere end budgetteret 

 

Budget for 2019:   

  Tilsagn om 63.500 kr. til alm. drift af udvalget, et 

fyraftensmøde, et større arrangement ’diakonimesse’ 

lignende 2014. I dette budget er indregnet en ny runde 

målrettet de enkelte provstier – som er udskudt til 2020 

Det betyder at de ca. 8000 til provstirunden skal flyttes 

over til budget 2020 

 

Budget for 2020:   

  Foreslår 31.500 - til almindelig drift samt afholdelse af 

fyraftensmøde samt provstirunde med forskelligt 

ekstra materiale til oplæg og workshops. 

   

 

 

 

  



Medlemmer af udvalget:   

  Annette C. Langdahl, Marianne Jespersen, Lars 

Rahbek, Henrik Johannessen, Karsten Nissen, Grete 

Wigh-Poulsen og Knudsen og asylkoordinator Mette 

Hee Læborg. 

  

 

Årsrapport udfærdiget af: 

 

Annette C. Langdahl   

…………………………………………….. 

5.2.2019  

Dato:………………. 

  



  

  

 



Budget

2016 4-5 udvalgsmøder 5.000

2 stk. Diakonimøder (Domprovsti og Sønderborg) 1.000

Jysk Diakonikonvent Aalborg 7/10-2016 kl. 12.00 - 21.00 - 2 biler 2.960 8.960

Stiftsfesten februar 2016 0

Inspirationsaften m/ Morten Aagaard 26/10

   Honorar Morten Aagaard 5.000

   Kørsel Morten Aagaard 1.200

  Trykning af materialer 0

   Forplejning: Deltagerbetaling. 0 6.200

Møde med 8 diakonale organisationer 3/11 0

Salg af materialer 0

Studietur udvalget 8. - 11. november

   8 deltagere à 5.000 40.000

  55.160

Budget Diakoniudvalget Haderslev Stift 2016
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Resultat

7.347

2.727

5.000

680

1.636

3.516

1.150

-600

4.641

27.000

53.097

Budget Diakoniudvalget Haderslev Stift 2016



Budget Resultat

2017 4-5 udvalgsmøder + div. ex transport 7.500 7.500

Dialogbrev til alle MR marts 2017 0

Fyraftensmøde

  Honorarer 5.000

  Transport 2.000

  Forplejning 60 deltagere á 75 kr. 4.500

  Pr- materiale 2.500 14.000

Proces "Livet om at Gøre - 3" 5.000 5.000

26.500

Bevilget af stiftsrådet 21/2-2017 30.000

Budget Diakoniudvalget Haderslev Stift 2017



Budget Resultat

2018 4-5 udvalgsmøder +  div. ex transport 5.000 5.000

Stiftsfesten 2018

  Materialer 5.000 5.000

Fyraftensmøde

  Honorarer 5.000

  Transport 2.000

  Forplejning 60 deltagere á 75 kr. 4.500

  Pr- materiale 2.500 14.000

Forår 2018: Jysk Diakonikonvent

  Honorarer 10.000

  Transport 5.000

  Forplejning 30 deltagere á 250 7.500 22.500

46.500

Budget Diakoniudvalget Haderslev Stift 2018



Budget Resultat

2019 4-5 udvalgsmøder 7.500 7.500

Fyraftensmøde

  Honorarer 5.000

  Transport 2.000

  Forplejning 60 deltagere á 75 kr. 4.500

  Pr- materiale 2.500 14.000

Diakonimesse Haderslev

   Leje af borde og udstyr 3.000

   Trykning af flyers / programmer / m.v. 5.000

   Musik "hjemløseband" ell. Lign inkl. transport 10.000

   Forplejning "gratister" - 40 stk. à 100 4.000

   Forplejning 110 deltagere à 100 kr. betales deltagere 0

   Transportudgifter til div. aktører 5.000

   Div honorarer / gaver 5.000

   Uforudsete udgifter 10.000 42.000

63.500

Budget Diakoniudvalget Haderslev Stift 2019



Budget Resultat

2020 4-5 udvalgsmøder + div. ex transport 7.500 7.500

Materialer mv ekstra 2.000 2.000

Fyraftensmøde

  Honorarer 5.000

  Transport 2.000

  Forplejning 60 deltagere á 75 kr. 4.500

  Pr- materiale 2.500 14.000

Provstirunde

Ekstra transport 3.000

Materialer 5.000

31.500

Budget Diakoniudvalget Haderslev Stift 2020



Diakoni er kirkens omsorgstjeneste 
 

Diakoni betyder ”tjeneste”, og øves når mennesker møder hinanden i 

ligeværdighed og hjælper hinanden, så livet bliver godt.  

Diakoni bygger på den overbevisning at Gud er kærlighed, og kommer 

til udtryk på forskellige måder: Fra menneske til menneske, i den 

organiserede diakoni i menighederne og gennem institutioner og 

organisationer både nationalt og globalt.  

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og bør være grundtonen i alle 

forhold i menigheden og konkretiseres i alle tiltag.  

Diakoni gøres ikke for, men med andre mennesker, og leves i mødet 

med samfundets allermest udsatte samt i menighedens gudstjeneste 

og hverdag, når fællesskabet er inkluderende og ikke 

ekskluderende. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakoniudvalget i Haderslev Stift 

-- AKT 370672 -- BILAG 3 -- [ Kort definition på diakoni (2) ] --


