
Dagsorden  
Torsdag den 4.9 2019 
kl. 14.00-15.15: Ordinært møde 
 
 

Referat 
  

Mødet afholdes:  
Provstikontoret, Ejlersvej 6, 6000 Kolding 
 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Henrik Johannessen, 
Marianne Jespersen, Annette Langdahl, 
Theresia Treschow-Kühl, Søren Jensen, Signe 
Toft samt Marianne Mølbæk 
Afbud: Mette Hee Staal 
kl. 15.15: 
Hanne McCollin og Kurt Bjerregaard kommer 
ift. Diakonikonferencen 
 

1. Velkommen 
Godkendelse af referat + dagsorden 
 

Ad punkt 1.  
Referent: Marianne 
 

2. Siden sidst: 
 

a. Kort nyt fra formanden 
Ansættelse at ny projektkoordinator 

 
 

 
b. Det ”nye” diakoniudvalg 
 
Nye medlemmer i Diakoniudvalget  
Velkommen til Søren Jensen og Signe Toft 
Nye samarbejdspartnere: 
Projektkoordinator Marianne Mølbæk og 
kommunikationsmedarbejder Lene Kjeldgaard 

-  
 
c. Andet: 

 

Velkommen til projektkoordinator Marianne 
Mølbæk, som vil deltage i 
diakoniudvalgsmøderne. 
 
 
 
Ad punkt 2b.  
Præsentations runde med fokus på: 
1.Hvad brænder jeg for og drømmer om, ift. 
Diakoni og arbejdet i diakoniudvalget? 
2.Ideer til det kommende arbejde? 
 
Lene Kjeldgaard indkaldes til 
diakoniudvalgsmøderne og modtager referater 
– men er ikke medlem af udvalget. Vedr. 
nyheder på Stiftets hjemmeside er det Lene 
der kontaktes. Referater sendes til Ulla, som 
lægger på Stiftets hjemmeside. 
 
Diakoniudvalget er velkommen til at kontakte 
Lene vedr. diakoniens plads på 
haderslevstift.dk 
 
C:  
Marianne deltager i Dansk Diakoniråds møde 
26. September, hvor den norske kirkes 
diakoniplan er på dagsordenen. 

3. Kommunikation og formidling af aktiviteter  
 
Diakoninetværk 
156 medlemmer – hvordan vedligeholder vi det og 
udbygger det fremover? Ansvarlig? 
(Landemode, diakonikonference mv) 
andre muligheder? 

3.a: Annette og Marianne formulerer det 
næste nyhedsbrev. 
 



 
3.a Nyhedsbrev 
Indhold i september nyhedsbrevet: 
Diakonikonference: 
dato, tid sted, nye navne,  
Diakoniudvalgets sammensætning: afgåede of nye 
medlemmer, link til det på stiftets hjemmeside, 
Dansk Diakoniråd (Marianne Jespersen skriver) 
  
 
 
Fremtidige nyhedsbreve 
Hvem udarbejder det fremover? Hyppighed? 
Ansvarlig? 

Kl. ca. 15.15 
4. Fremtidige aktiviteter 
Diakonikonference 26/10 19 –Sankt Nicolai kirke 

- Hvor lang er vi? V/ Hanne, Kurt og Annette 
- Spørgsmål og kommentarer 
- Økonomi 
- Diakoniudvalgets rolle - Uddelegering af 

ansvarsområder til udvalget  
- Planlægning af PR  

 
 
 

- Bestille 20 stk. badges til udvalget 
(Marianne) 

- Trykke lille flyer om udvalget (500 
stk.) (Marianne/Annette) 

- Nyhedsbrevstilmelding – 
tilmeldingsblanketter trækkes til 
sidst og udløser et krus? En anden 
præmie? (Udvalget) 

- Marianne Mølbak printer 
programmet som lægges på stolene 
på Landemodet fredag i 
samarbejde med Henrik. 

- Udvalget mødes kl. 8.00 og klarer 
de forskellige praktiske opgaver. 

- Marianne husker roll-up og badges. 
- Økonomien hænger fint sammen. 
- Henrik inviterer “Jysk 

diakonikonvent” med til 
konferencen 

- Lene tjekker mht. hjemmeside, 
stiftets Facebookside og Stiftets 
nyhedsbrev. Lene beder Heidi 
sende mail ud til alle præster. 
 
 

 

 
 
 
 


