
Referat af diakoniudvalgsmøde tirsdag den 5. april. 2022 kl. 14.00 – 16.30  

Mødet holdes på stiftet, Ribe Landevej 35, 6100 Haderslev 
 

Mødedeltagere: Ann Bork Damsgaard, Marianne Jespersen, Søren Jensen, Hanne R. McCollin,  

Annette Langdahl, Grete Wigh-Poulsen, Heidi Freund og Marianne Mølbæk 

Afbud: Henrik Johannessen, Signe Toft og Chin Lian 

Dagsorden Referat 
1. Velkommen (10 min) 

- Særligt velkommen til Ann Bork Damsgaard, 
Aabenraa Provsti 

Stort Velkommen til Ann       

2. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min) Godkendt 

3. Evaluering af workshop og stand på Stiftsdagen 
(10 min.) 

Det er begrænset hvad man kan nå i de korte 
pauser, så der kom ikke så mange folk forbi standen. 
Forslag til planlægning af næste Stiftsdag: At der 
sættes specifikt tid af til at besøge standede.  
Det fungerer fint at ”forstyrre” ved at gå rundt 
blandt folk. Det er ok ”at larme lidt” for at få 
opmærksomhed.  
Workshoppen var fint besøgt. Gruppearb. med 
dilemmaspørgsmål fra ”Grundtvigs Forum” fra 
starten af og så 3 x oplæg. 
Det er vigtigt at deltagerne bliver aktiveret. 
 

4. Besøgsrunde til provstierne i 2022 (30 min.) 

a) Hvordan er det gået i Aabenraa 10/2 og 
Fredericia 16/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Aabenraa: Det gik godt, der var fin 
repræsentation af sogne, men pga. coroana 
ikke så stor en flok samlet set. 
Konkrete eksempler + info om den norske 
diakoniplan og eksempler med opbygning af 
nye idéer/koncepter via et skema. Herefter 
gruppesnak om at lave en ny idé. 
En idé til kommende møder: Skriv tydeligere 
i invitationen, at deltagerne gerne på 
forhånd må have talt om, hvad de laver af 
diakoni hjemme i sognet. 
Fredericia: God deltagelse, fin debat inkl. en 
snak om at kirken ofte ikke er de første til at 
”sætte i gang” når der er nye behov f.eks. i 
forbindelse med flygtninge fra Ukraine. 
Det ledte til en snak om de forskellige 
kirkelige hjælpeorganisationer. 
God gruppesnak om ”hvad har vi af diakoni 
hos os og hvad mangler vi?” 
 

  



 

b) Kommende aftaler og datoer – er der noget 
nyt fra sidst: 
Haderslev Domprovsti torsdag den 6. oktober 
2022 
Kolding – efterår 2022 - Signe og Annette  
Hedensted – Søren og Henrik  
Vejle – Heidi og Marianne J. – skal der en ny 
på? 
Sønderborg – Heidi og Marianne J. – skal der 
en ny på? 
Sydslesvig – afventer 
 

c) Materialer  

 

 
Kolding. Ann tager dette møde sammen 
med Signe. Mulig dato er meldt ud efter 
mødet - se pkt. 9 – håber du også kan der, 
Signe? 
Vejle: Annette ”flytter” og tager dette møde 
sammen med Heidi. Dato er aftalt efter 
mødet se pkt. 9 
Sønderborg: Afventer med at spørge til efter 
sommerferien. Der findes en afløser for 
Marianne J. på næste møde. 
Hedensted: Afventer den også lidt endnu? 
 
 

b) Der er trykt nye postkort, så nu har vi 8 
forskellige slags. Der er 104 indkøbsnet 
tilbage til de næste 2-3 møder, plakaterne 
kan vi snart bruge et nyt oplag af – MJ 
sender plakatfiler med og uden 
skæremærker til MMM. Roll up er stadig fin. 
Alle materialer findes på stiftet, så kontakt 
Marianne M. forud for jeres temamøde, så 
der kan aftales afhentning/levering. 
 

5. Studietur i 2022 (30 min.) 
a) Kommentarer til Heidis oplæg fra sidst (bilag 

1)         v/ Alle 
b) Opgave fra referat: Forslag til kontakter i 

Berlin         v/ Alle                                               
c) Fastlæggelse af datoer for turen 
d) Nedsættelse af programudvalg 

 

a) En idé er at vi tilbyder at lave et 
oplæg/fyraftensmøde hos Den Danske Kirke 
i Berlin mens vi er der, så gør vi også noget 
”for” dem. 

b) - Det vil være godt med noget inspiration til 
noget vi nemt kan bruge herhjemme. 
- Besøg i en helt almindelig kirke – f.eks. 
Sankt Nicolai Kirke, Koldings venskabskirke 
(Kirchengeminde Zum Heilsbrunnen – se evt. 
mere på Nicolais hj.side her: 
Kirchengemeinde Zum Heilsbronnen | Sankt 
Nicolai Kirke (sanktnicolaikolding.dk) ) 
- Hvilken kirke arbejder særligt med de 
socialt udsatte – spørgsmål vi kunne ønske 
at høre mere om: 
- Hvad gør de, når de skal handle akut?  
- Har de et græsrodsarbejde? 
- Hvordan er samspillet mellem de lokale 
kirker og de store organisationer. 
Ann skriver til de fire præster for de tyske 
menigheder i DK og spørger om de kender 
nogle menigheder i Berlin, der arbejder 
særligt med diakoni og som samarbejder 
med en eller flere af de diakonale 
organisationer og om der er nogle, der 
særligt har arbejdet med inklusion af 
flygtninge. 

c) Den 27. – 30. sept. er bestemt, så kan vi 
rejse sammen med Det mellemkirkelige 
stiftsudvalgs studietur - Marianne M. 
deltager i MKUs næste udvalgsmøde den 5. 
maj for at høre mere om deres 
programplaner. 

d) Programudvalg: Marianne M., Ann,  
Marianne følger op på ting omkring økonomi 
og forsikring for gruppe/udvalgsrejser. 

  

https://www.sanktnicolaikolding.dk/aktiviteter/venskabsmenigheder/kirchengemeinde-zum-heilsbronnen
https://www.sanktnicolaikolding.dk/aktiviteter/venskabsmenigheder/kirchengemeinde-zum-heilsbronnen


KORT PAUSE og billede af ”indsamlingsholdet” fra 
Stiftsdagen – HUSK hat! 
 

Der blev taget billede af alle tilstedeværende 
udvalgsmedlemmer, så det både kan bruges til 
Nyhedsbrev om SDO-indsamling samt på hj.siden. 
 

6. Fællesmøde med de øvrige stiftsudvalg (10 min.)  
Fremkom der nye snitflader, som vi skal følge op 
på?     v/ Heidi og Grete 

               

En god aften. Alle udvalg synes, at der var snitflader 
til dem, for alle synes også, der er diakoni i deres 
arb.område. Der blev dog ikke lavet nogle aftaler om 
samarbejde, som der skal følges op på. 
 

7. Nyt fra Dansk Diakoniråd (10 min.) 
a) Fra sidste møde 
b) Ny repræsentant fra udvalget i rådet? 

 

a) På seneste møde den 10. marts blev 
arbejdet med den danske diakoniplan 
fremlagt. Der var også besøg fra Norge med 
oplæg om overvejelserne bag den norske 
diakoniplan. 
Marianne J. har lovet at blive i arb.gr. med 
diakoniplanen, men ikke i selve 
Diakonirådet. 
Ny formand – ny mødeform – ny stil – det er 
et rigtig spændende arbejde/råd at være 

med i       
 

b) Annette L. siger ja til posten som rep. i 
udvalget. Marianne M. giver besked til 
formanden for Dansk Diakoniråd med 
kontaktoplysninger til den nye rep. 
 

8. Næste Nyhedsbrev – skal der et mere ud inden 
sommerferien? (15 min.) 
a) Indhold 
b) Udsendelsestidspunkt 

 

a) JA, der skal udsendes et nyhedsbrev inden 
sommerferien. 
Indhold: 

• Et kort ref. fra temamødet i Fredericia. 
MMM spørger Henrik 

• Et kort ref. fra Stiftsdagen billede 
(MMM) + noget om workshoppen  
MMM spørger Henrik 

• Datoer for de kommende temamøder  

• Farvel og goddag til udvalgsmedlemmer 
– Ann skriver + sender billede (tekst og 
billede bruges også på hj.siden) og 
Marianne J. finder billede af sig selv og 
Grete skriver tak. 

• Noget om Folkekirkens Feriehjælp – 
Fakta om de kommende lejre (hvis der 
er plads) – Hanne 
 

b) Matr. sendes til Marianne M. senest 1/6, 
som sender til Marianne J, der layouter i uge 
22/23 inkl. korrektur.  
Nyhedsbrev klar til udsendelse i 24. 
 

9. Kommende møder (15 min.) 
a) Torsdag den 21. april: Repræsentanter fra 

udvalget mødes med Stiftsrådet om 
aktiviteter og budget. 
Hvad er vores planer for 2023 og måske 2024? 
 

 
 
 
 

a) På mødet kan nævnes udvalgets drøm om 
ansættelse af en diakonipræst i stiftet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Fastlægge datoer for udvalgsmøder resten af 
2022 

 

b) Torsdag den 23. juni Kl. 11.00 – 13.30, 
Udvalgsmøde på Ejlersvej 6, 6000 Kolding  
 
Punkt: Hvad vil vi bruge provstirunden til – 
er der noget læring derfra, som skal være 
vores kommende fokusområde? Hvad 
kommer der ud af studieturen til Berlin. 
 
Tirsdag den 27. sept. – fredag den 30. sept. 
Studietur til Berlin 
 
Onsdag den 5. oktober kl. 17 – ca. 20 
Temamøde om diakoni i Vejle Provsti 
 
Torsdag den 6. oktober kl. 17 - 20 
Temamøde om diakoni i Haderslev 
Domprovsti 
 
Torsdag den 8. november kl. 9 – 11.30 
Udvalgsmøde på stiftet, Ribe Landevej 35 
 
Torsdag den 17. november kl. 16-20 
Temamøde om diakoni i Kolding Provsti 
 
 

10. Evt. (5 min.) 

 

Intet at bemærke  

 


