
Årsrapport for 2019: 
  

Stiftsudvalgets navn: Diakoniudvalget i Haderslev Stift 

  

  

Møder i løbet af 2019:   

  Udvalget har haft 4 ordinære udvalgsmøder. Referater 

findes på stiftets hjemmeside. 

 

Mål for 2019:   

(Fortsættelse af målene 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  

 

Særlig fokus på diakoni i praksis 

 

Inspirere til diakonale aktiviteter ved fælles arrangementer på 

tværs af sogne og provsti grænser  

   

Arrangementer i årets løb: 

OBS! De planlagte to 

arrangementer blev samlet til et 

større arrangement 

 

  

Diakonikonferencen: 

SAMMEN OM det svære 

Diakonalt nærvær til de usynlige 

 

Diakonikonferencen blev afholdt 26.10.19 i Sankt Nicolai Kirke 

og sognehus med ca. 70 deltagere.  

Konferencen bød på morgenandagt, fælles oplæg  

og afrunding samt mulighed for at deltage i 2 af de i alt  

8 workshops. 

 

Formiddagen fokuserede mere generelt på de usynlige, og de 

to fælles oplæg handlede dels om, hvem det er, der lever på 

samfundets kant, dels om hvad diakonien kan gøre for dem. 

Efterfølgende var der workshops med emnerne Praktisk hjælp 

og ensomhed, Guidet fælleslæsning, Samarbejde på tværs i 

Holstebro samt Praktik, arbejdsprøvning og samfundstjeneste 

i kirken. 
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Eftermiddagen havde fokus på de usynlige unge, og det 

fælles oplæg handlede om unge og psykisk sårbarhed. 

Efterfølgende var der workshops med emnerne Samtaler om 

tro, tanker og trivsel, Omsorg for unge på gaden, Nærvær og 

fællesskaber blandt unge samt Samvirkende 

Menighedsplejers tilbud til unge. 

Diakonikonferencen forventes af afholdt hvert andet år som 

fyraftensmøde 

Andre aktiviteter           

Nyhedsbreve Udsendelse af 1 nyhedsbrev samt mails Diakoninetværket 

med inspiration og information omkring Diakonale aktiviteter  

Nyhedsbrev og mails er forsynet med links, der gør det 

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

Dansk Diakoniråd 

 

 

Diakoniudvalget har gennem flere år arbejdet for at stifternes 
diakoniudvalg kunne blive optaget som medlemmer af Dansk 
Diakoniråd. Det lykkedes som bekendt i oktober 2018 og vi 
har herefter deltaget med en repræsentant ved de to møder i 
Dansk Diakoniråd i marts og september 2019.  
Det er dejligt at konstatere at de fleste stifter nu er 
repræsenteret i Diakonirådet. 
Vi har lagt op til at arbejdet med en dansk diakoniplan efter 
norsk forbillede skydes i gang i Dansk Diakoniråds regi – og 
der vil blive taget fat på det i løbet af 2020. 
Udvalgets repræsentant i Dansk Diakoniråd er Marianne 
Jespersen.” 

MindU – projekt der arbejder 

med sårbare unge i 

konfirmandregi 

Dialog omkring opstart af konceptet i Haderslev stift med en 
eventuel workshop for præster i Diakoniudvalgets regi. 
Beslutning sendt videre til Stiftsrådet 

Større beslutninger:   

Ansættelse af 

projektkoordinator 

Deltagelse i hele ansættelsesproceduren. 

Organisering Pga. Stor udskiftning i diakoniudvalget er der brugt en del 

tid på at finde nye medlemmer og etablere det ’nye 

’ udvalg. Der er kommet i alt 4 nye medlemmer i og 

nytænkning og organisering af arbejdet har været i fokus, 

bl.a. nye underudvalg samt uddelegering af opgaver til 

udvalgets øvrige medlemmer og især til projektkoordinator 

Marianne Mølbæk  

 

 



Mål for kommende år:   

  At have direkte kontakt til sognenes diakoni interesserede, 

udvikle og kortlægge denne yderligere 

 

Sikre, at materialer og anden inspiration om diakoni er 

tilgængelig på stiftets hjemmeside, bl.a. ved at sætte fokus på 

fortsættelsen af Livet om at gøre på hjemmesiden 

 

Inspirere til diakonale aktiviteter ved fælles arrangementer på 

tværs af sogne og provsti grænser samt øget bevidstgørelse 

i forhold til inddragelse af folkekirkelige diakonale og sociale 

organisationer og væresteder i hverdagsdiakonien 

 

Være netværksopbyggende på både Stifts og provstiplan, og 

fremme muligheden for at finde inspiration i andre sognes 

aktiviteter og eventuelt samarbejde på tværs.  

Planlagte 

arrangementer/aktiviteter 2020 

(2021): 

  

Nyhedsbreve Udsendelse af nyhedsbrev til Diakoninetværket. 

Forventet antal: 3 - 4. + mails i forbindelse med 

arrangementer 

”Livet om at Gøre” 

– udgave 3 

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

form på hjemmesiden.  

Fase 1: Supplere med nye fortællinger via opfordringer i 

nyhedsbrev og fortællingerne fra Diakoniprisen.  

Fase 2: Gennemgang samt redigering af de eksisterende 

fortællinger 

Kortlægning af diakonale 

aktiviteter  

Kortlægning af diakoniudvalg i Haderslev Stift 

Forår 2020(maj) 

Fyraftensarrangement 

 

Tema: Diakoni i praksis  
Oplæg og paneldebat om Ved Kari Jordheim, studieleder i 
diakoni ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID 
vitenskapelige høgskole, Oslo. 
Invitation til samarbejdspartnere fra andre Stiftsdiakoniudvalg 
samt Dansk Diakoniråd 

Efterår 2020 

Fyraftensarrangement/ 

Workshop  

Diakoni i praksis 

- Netværksarrangement med fokus på fortællinger fra 

praksis i Haderslev Stift 



Forår 2021: 

Diakoni konference som 

fyraftensmøde  

 

Tema fastlægges senenere ift. tidsaktuelle diakonale temaer. 

(Oplæg + 2-3 workshops) 

 -for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, 

diakoniinteresserede og Invitation til samarbejdspartnere fra 

andre Stiftsdiakoniudvalg 

Konferencen er optakt til provsti runden i efteråret 2021 

Efterår 21: 

Provstirunde som opfølgning 

på fyraftensmøde i foråret  

Provstirunde om diakoni eventuelt med afsæt i tankerne fra 

Den Norske Kirkes Diakoniplan for at styrke netværk, 

samarbejde og dialog på provstiplan.  

(Den planlagte provstirunde i 2020 udskydes pga. 

Menighedsrådsvalg i efteråret 2020) 

 

Forår 2021 Udarbejdelse af fælles workshop materiale til provstirunden 

samt Diakonipjece 

Fælles Stifts diakoniplan Er overgået til Dansk Diakoniråd mod en mere overordnet 

plan (se punktet tidligere) 

Regnskab 2019  

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

fyraftensmøde, samt ’Diakonimesse’  

Heraf er kun brugt. 29.264 kr. Dette skyldes at de planlagte to 

arrangementer er slået sammen til et større og at udgifterne 

her har været lavere end budgettet 

 

Budget for 2020:   

  Foreslået budget: 

31.500 - til almindelig drift samt afholdelse af fyraftensmøde 

samt provstirunde med forskelligt ekstra materiale til oplæg 

og workshops. 

Nyt forslag: 

50.600 kr. Pga. ændring i planlagte aktiviteter:  

Afholdelse af to fyraftensmøder, da provsti runden flyttes til 

2021, pga. Menighedsrådsvalget i efteråret 2020. 

Budget for 2021:   

  Forslag; 47.400 kr., til afholdelse af diakonimesse samt 

efterfølgende provsti runde samt vanlige udgifter og drift. 

 

  



Medlemmer af udvalget:   

  Annette C. Langdahl, Marianne Jespersen, Henrik 

Johannessen, Grete Wigh-Poulsen Theresia Treschow-Kühl, 

Søren Jensen, Signe Toft, Hanne McCollin samt Marianne 

Mølbæk og Camilla Henriksen 

 

 

 

 

 

Årsrapport udfærdiget af: 

 

Annette C. Langdahl   

…………………………………………….. 

5.2.2020  

Dato:………………. 

  



  

  

 


