
Dagsorden  
Tirsdag den 09.04.19  
kl. 14.30-16.00: Ordinært møde 
Kl.16-17: Biskop Marianne Christiansen deltager 

(pkt. 5 +6) 
Kl. 17.00 – 17.30; Hanne M. deltager mhp. 
planlægning af Diakonimessen (pkt. 7.2)  

Referat 
Referent: Mette Hee Staal, suppleret af 
Annette Langdahl  

Mødet afholdes:  
Provstikontoret, Ejlersvej 6, 6000 Kolding 

 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Sigrid Horsholt Pedersen, 
Henrik Johannessen, Marianne Jespersen, Lars 
Rahbek, Mette Hee Staal. Annette Langdahl. 
OBS! 
mellem 16-17 
Kurt og Hanne kommer efter 17.00 og snakker 
Diakonimesse 

1. Velkommen.  
Godkendelse af referat + dagsorden  

Ad. Punkt 1.  
Godkendt. 

2. Siden sidst: 
 

a. Netværkskonferencen Aarhus V/ Grete og 
Annette 
b. Møde i Dansk Diakoniråd d. 21.3 V/ 
Marianne  
c. Tanker om udvalgets sammensætning og 
Lars R. udtrædelse 
d. Henvendelser til Diakoniudvalget 
e. andet? 
 

Ad. Punkt 2.a. 
Kommunalt netværk, workshopper, 300 
deltagere 
 
Ad. Punkt 2.b.  
Marianne foreslog at Dansk Diakoniråd 
påbegyndte arbejdet bag en diakoniplan. Skal 
stiftsudvalget sætte fokus på diakoni for at 
sætte gang i processen, og hvordan bliver 
dette gjort? 
Tages op til videre drøftelse senere 
 
Ad. Punkt 2.c.  
Skal de nye medlemmer have praktisk erfaring 
eller repræsentere hvert provsti? 
Drøftelse omkring den oprindelige tanke i 
diakoniudvalget omkring  medlemmer og  at 
der var repræsentanter fra forskellige 
organisationer - bl.a. blå kors, SMP, Kirkens 
Korshær og KFUM's sociale arbejde. Der er 
enighed om at det er en god sammensætning, 
og det tages med i overvejelserne fremover. 

 
Ad. Punkt 2.d. -efterspørgsel efter kommende 
arrangementer og nyhedsbreve  samt 
henvendelser  fra organisationer om mulighed 
for at  formidle initiativer via nyhedsbrevet. 
 
Ad. Punkt 2.e. - 
 
 

3. Møde Stiftsrådet d.10.3: 
Orientering samt drøftelse af: 

Ad. Punkt 3.a. -c 
Se vedhæftede bilag. Annette og Mette 
deltager. 



a. Diakoniudvalgets forslag til flere 
ressourcer 
b. Budgetforslag  
c. Årsrapport  

(se vedhæftede) 
 

Ingen kommentarer til punkterne a-c 

4. Kommunikation og formidling af aktiviteter 
V/Annette og Mette 
 

• Fremtidige nyhedsbreve  

• Mails til diakoninetværket 
  

Henvendelser ift. fremtidige aktiviteter. 
Der er enighed om at vi udsender noget ligeså 
snart det er muligt. 
Diakoninetværket: 
Der er pt. 179 tilknyttet diakoninetværket og 
alle provstier er repræsenterede - det er ikke 
muligt på listen at se hvilke sogne der er 
repræsenterede.  

5. Forberedelse af møde med Marianne C 
 

a. Formandssituationen 
b. Nye medlemmer 
c. Tilførsel af ressourcer 
d. Organisering og opgaver  

 
 
 
  

a. Annette ønsker på sigt at fratræde som 
formand, men fortsætter indtil der er fundet 
en ny løsning. 
 
b. To nye medlemmer, så der i alt sidder otte 
medlemmer i udvalget. 
 
c. Budget vedtaget  
 
d. Ønske om en tovholder til at varetage 
praktiske og koordineringsopgaver - dette 
bliver forelagt Stiftsrådet (se pkt.3.a) 

6. Møde med Marianne C 
a. Formandssituationen 
b. Nye medlemmer 
c. Tilførsel af ressourcer 
d. Organisering og opgaver  

  

Ad. Punkt 6.a. 
- se pkt-5.a. 
Ad. Punkt 6.b.  
Invitere en repræsentant fra Kirkens Korshær 
og KFUMs Sociale Arbejde samt Søren Jensen 
fra Nørremarkskirken i Vejle. Marianne 
Christiansen henvender sig til 
organisationerne og Søren Jensen samt Signe 
Toft. Theresia Treschow-Kühl tiltræder 
stiftsudvalget. (Annette tager kontakt) 
 
Ad. Punkt 6.c.  
2019 budget på 63.500 kr. 
 
Ad. Punkt 6.d. 
Hvordan knytter man sig i forhold til 
organisationerne, og er der behov for en 
kortlægning af det diakonale arbejde i stiftet? 
Har stiftsudvalget en forkyndelsesopgave 
(offentlighedsteologi)? 
Diakoniudvalget vil sætte fokus på ”hvad er 
diakoni”?  
Marianne Christiansen henvender sig til 
organisationerne, for at kortlægge aktiviteter 
i stiftet inkl. kontaktpersoner og beskrivelser.  



       7.  Fremtidige aktiviteter 
                1. Fyraftensmøde 
                2. Diakonimesse 26/10 19 –Sankt Nikolaj     
(nærmere datosætning, temaer og planlægning 
samt nedsættelse af arbejdsgrupper) 
 

Ad. Punkt 7.1.  
- lægges sammen med diakoni netværksdagen 
- så der kun afholdes dette ene store 
arrangement 
Ad. Punkt 7.2: 
(Se vedhæftede beskrivelse af Diakonimessen) 
Diakonimessen udskydes og i stedet laves der 
en netværksdag med workshopper omkring 
diakoni. Fra kl. 9.30-14.   
Arbejdstitel: ”De usynlige”/dem der kalder 
tavst  
Fire workshops og en ekstern oplægsholder.   
 

8.   Kommende møder i udvalget:  
Planlægges på mødet 

 

Ad. punkt 8. 
Torsdag den 16. maj 2019 fra kl. 14.00-16.00 
Onsdag den 4. september 2019 fra kl. 14.00-
16.00 
Onsdag den 27. november fra kl. 14.00-16.00 

9. Udsatte dagsordenspunkter: 
1.Diakoni er kirkens omsorgstjeneste 

o Kort drøftelse af indholdet i 
definitionen 

2.Indholdsdelen af Stiftets diakoniplan 
Hvordan arbejder vi videre med det? 
Nedsættelse af arbejdsgruppe?  
 

3.Hængeparti ift. vores formulering af vision og 
mål V/ Karsten 
 
Andet? 

 

Ad. Punkt 9.1.-9.3. 
 
Udsættes til næste møde. 
 

10. Evt. 

 

.  

 
 
 

 


