
        

 

Dagsorden  
Tirsdag den 5. april 2016 kl. 10.00 – 12.00  
 

Referat 
  

Mødet afholdes hos  
Henrik Johannessen, Mølgårdsvej 38, 7120 Vejle 
Øst 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Karsten Nissen, Sigrid 
Horsholt Pedersen, Marianne Jespersen, Hen-
rik Johannessen, Lars Rahbek og Per Søgaard. 
Afbud fra Annette Langdahl 
 

1. Velkommen. Godkendelse af dagsordenen 
 

Godkendt 

2. Sidens sidst – bl.a. ’Stiftsfesten februar 2016’ Fint arrangement. Vore materialer virkede 
godt. Der kunne måske godt være lidt mere 
’happening’. Der er lidt trangt i aulaen med 
så mange mennesker, så nogle store synlige 
skilte kunne være en idé. Grete giver et par 
af vore kommentarer videre til komiteen 
 

3. Fagligt arrangement den 26. oktober med Mor-
ten Aagaard. Status og næste skridt v/ Henrik 
 

Henrik (suppleret af Per) har teten ift. til en-
deligt program for aftenen og kontakten til 
Morten Aagaard. Marianne laver layout. Til-
melding via stiftet.  
Hvordan kommunikerer vi programmet ud? Af-
tal nærmere med Birthe J og biskoppen – bl.a.  

 Hjemmesiden.  

 Indbydelse til alle deltagere i provstiar-
rangementerne 

 Få provstierne til at distribuere indbydel-
ser til alle præster, kirke- og kulturmed-
arbejdere, andre interesserede 

 Der skal være noget i hånden materiale 
klar til stiftsdagen den 2. september.  

 Organisationerne 

 Mfl.  
 

4. Diakonimessen den 25. marts 2017 i Domkirken. 
Se referat af 1. udvalgsmøde. v/ Lars og Per 
 

Der var stor opbakning til de foreslåede em-
ner til hovedforedrag, workshops m.v. ift. 
programmet. Desuden til formen omkring til-
melding, spisning, åbenhed m.v. 
Ift. udstillinger får vi en udfordring med at 
forny standende, selvom der også må være 
gentagelser.Ideer: Center for frivillighed. Je-
sper Hougaard og Marianne, Odense. Bolderup 
sogn.  
 

5. Opfølgning af indbydelse til dialog med diako- Stor opbakning til brevets indhold.  



        

 

nale organisationer i stiftet med henblik på 
gensidig inspiration og samarbejde. v/Lars. Se 
vedhæftede filer fra Lars 
 

Vi spørger også Folkekirkens Nødhjælp, Dan-
mission, Missions Afrika, tværkulturelt center 
pgra. deres ’international’ identitet. 

6. Studie- og inspirationstur. Oplæg fra Lars og Si-
grid 
 

Der blev uddelt oplæg, som blev godkendt. 
Der er umiddelbart opbakning til uge 45. 
Deadline for tilmelding er den 15. april 
 

7. Møde med Stiftsrådets formand og biskop den 

4. maj 14.30. Kan jeg få én eller to af udvalgets 

medlemmer med? Budget 2016 er godkendt. 

Budget 2017 til drøftelse 

Henrik Johannessen deltager også 

8. Lidt brainstorming: Hvilke temaer / aktiviteter 

tænker vi i 2017 – 2018 – 2019 – fx 

Ny ’markedsundersøgelse’ i sognene (3. 

runde af ’Livet om at gøre’) 

Frivillighed og diakoni (rekruttering / 

fastholdelse / uddannelse af frivillige) 

Samarbejde med det offentlige og dia-

gonale organisationer 

Diakoni og integration 

Udsættes til næste møde 
 
Studietur – evaluering 
Studietur – tilbudt til MR og andre interesse 

9. Hjemmesiden v/ Marianne Skriv gerne eksempler til Marianne, når vi mø-
der uhensigtsmæssigheder på hjemmesiden 
 

10. Annette Langdahl har orienteret om, at hun er i 
nyt arbejde som lærer på sygeplejeuddannelsen 
i Sønderborg. Det betyder at hun ikke kan del-
tage i møder midt formiddag eller først over 
middag. Hvordan ser I på, at vi kunne lægge 
møderne kl. 16 eller 15.30 – og beholde Annette 
i Diakoniudvalget? 
 

Der var opbakning til møder kl. 15.30 eller 
16.00 

11. Kommende møder i udvalget 
 

Per laver Doodle en af dagene 

12. Evt. 
 

Husk Jysk Diakonikonvent 7. oktober 2016 kl. 
12.00 – 19.00 i Aalborg 
 

 


