
        

 

Dagsorden  

Tirsdag den 19. december 2017 kl. 09.30 – 12.30 

 

Referat 

  

Mødet afholdes: 
Provstikontoret. Ejlersvej 6, 6000 Kolding. 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Sigrid Horsholt Pedersen, 
Marianne Jespersen, Lars Rahbek, Karsten Nis-
sen, Mette Hee Læborg og Per Søgaard.  
Afbud fra Mai-Britt Josephsen Knudsen, Henrik 
Johannessen, Annette Langdahl 
 

1. Velkommen.  
Godkendelse af dagsordenen 
 
 

Godkendt 
 

2. Siden sidst og evt. opfølgning fra sidste møde 
den 31. august. Referatet er vedhæftet 
 

Intet 

3. Respons og opsamling på fyraftensmødet den 
15/11.  
Hvad kunne være næste initiativ? 
 

Fint fremmøde: knap 80 deltagere fra 35 sog-
ne. Simon Peter var et godt sted med guds-
tjeneste og møde samme sted. Både Marianne 
Ch. og Connie gjorde det godt. Fint koncept 
med spisning og tidsrammen. 
 
Næste tema kommer til at handle om kirkens 
ansvar for udsatte (flygtninge / indvandre – 
hjemløse / tiggere m.fl.)- om det kristne livs- 
og menneskesyn og om at være eller give 
modtryk til den negative tone, der politisk og 
i medierne er ift. medmenneskelighed, om-
sorg og medansvar for mennesker i nød. 
 
Mette – Karsten – Sigrid kommer med oplæg 
inden næste møde 
 
Husk gerne at skæve til / samarbejde med 
’Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmø-
de’ 
 

4. Udvalgets oplæg til vision, mål og kommissori-
um blev godkendt i Stiftsrådet. Udvalgets ar-
bejde med en fælles stiftslig diakoniplan imø-
deses. Stiftsrådet vil gerne mødes med udval-
get, når de endelige mål og kommissorium fo-
religger. Se vedhæftede.  
Vi skal have konkretiseret indholdsdelen inkl. 
mål. 
Vi skal drøfte formidling af visionen 
 

Der kom lidt kommentarer til ’visionen’ og 

’målene’ fra et par af mødedeltagerne der 

betyder, at vi må have formuleringerne op 
igen. Især er der forskellige holdninger til 
hvorvidt udvalget kan forpligte sogne med ord 
som ’skal’. 
 
Per udsender (efter nytår) et oplæg på mail 
til indholdsdelen / handlingsplanen, som vi al-
le kan respondere på inden næste møde. Des-



        

 

uden aftalte vi, at vi hver især genlæser Den 
Norske Kirkes diakoniplan (vedhæftet refera-
tet) som inspiration til vores drøftelse på næ-
ste møde. 
 

5. Referat fra udvalgsarbejdet om ”Livet om at 

Gøre 3” –  
Drøftelse af diakoniprisen – og hvordan vi gør 
helt konkret for at formidle og bedømme. Se 
referat dateret 7/11 (vedhæftet) 
 

Ideen om Diakoni-inspirations-prisen skottes!  
 
Men vi forsøger at trække beskrivelse af nogle 
gode projekter ind til inspiration for andre 
menighedsråd. Deadline er i løbet af 2018. 
Grete tager det ønske med til provstemødet i 
januar i håb om, at den enkelte provst vil 
iværksætte / formidle indsamling af diakonale 
aktiviteter i hvert enkelt provsti. Især selve 
overblikket over, hvad der foregår – i første 
omgang i stikord – er vigtigt for os.  
Senere kan komme nærmere beskrivelser, 
kontaktpersoner, billeder osv.   
 

6. Drøftelse af oplæg til Nyhedsbrevet fra diako-
niudvalget. v/ Lars. Forslag sendt ud fra Lars 
8/11 – vedhæftes 
 

Rigtig godt udspil. Især er de mange links er 
godt. Der kom flere gode ideer. 1. nummer 
kommer umiddelbart efter nytår. Lars er tov-
holder. Per / stiftet leverer mailadresser til 
modtagere af nyhedsbrevet. 
 

7. Vi er værter for Jysk Diakoninetværk forår 
2018. Per researcher på muligheder og koordi-
nerer med taler og netværket. Opdatering 
Datoer – hvad lader sig gøre? 
 

Vi går efter at lave Jysk Diakoni Netværk fre-
dag den 6. eller 13. april. Per laver aftale 
med Kari, Christianskirken m.fl. i nævnte 
rækkefølge og skriver derefter rundt til net-
værket. På næste møde aftales nærmere de-
taljer for mødet. 
 

8. Udstilling på stiftsdagen den 17/3 2018. Se 
mail den 7/11 
 

Lars og Marianne får frie hænder efter vores 
drøftelse i dag til at etablere en udstilling / 
aktivitet til Stiftsfesten den 17. marts.  
Per har bestilt udstillingsplads hos arrangøren. 
 

9. Henvendelse fra KFUMs Sociale arbejde 28/11 
vedr. deres pulje på 40 mio. kr. fra A.P. Møller 
 

Per orienterede om KFUMs Sociale arbejde og 
den store pulje. Lars uddelte blad om initiati-
vet. Se også udsendte mails. 
 

10. Kommende 2-3 møder i udvalget: Medbring 
venligst kalender 
 

Uge 8 eller 9 
Efter pinse 
Uge 37 og derefter 
 

11. Evt. 
 

Intet 

 


