
Dagsorden  

Torsdag den 2.6.20 

kl. 9.00-11.00 

 

Referat 

  

Mødet afholdes:  

Provstikontoret, Ejlersvej 6, 6000 

Kolding 

Forplejning: 

Pga. situationen serveres der 

kaffe/te og noget sødt  - så hvis 

du ønsker mere så tag en snack 

eller egen madpakke med   

Mødedeltagere: 

Henrik Johannessen, Marianne 

Jespersen, Annette Langdahl, Søren 

Jensen, Signe Toft, Marianne Mølbæk, 

Hanne McCollin, Camilla Henriksen. 

Grete Wigh-Poulsen, Theresia Treschow-

Kühl  

YES! Vi var fuldtallige  

 

1. Velkommen 

Godkendelse af referat + dagsorden 

 

Ad punkt 1.  

Referent: Marianne M. 

 

2. Siden sidst: 

a. Kort nyt fra formanden 
 

 

 

b. Kort nyt fra 
projektkoordinatoren 

 

Udvalgenes fællesmøde - 

orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dansk Diakoniråd: Nyt?  
 

(Møde d.11.3 blev aflyst) 

Invitation til studierejse 

med Dansk Diakoniråd d. 7.-

9.oktober? 
 

 

 

 

 

d.  Andet 
 

 

2.a 

Ikke noget nyt, der har været ret 

stille i coronaperioden. 

 

2.b 

 Som aftalt på sidste møde har 

jeg haft kontakt til Inge Lindhardt 

formanden for SUFO vedr. evt. overlap 

i udvalgenes arb.områder. Inge L. vil 

gerne snakke mere med os om det. Hanne 

og MMM snakker med Inge til en start – 

MMM indkalder inden sommerferien. 

Opfølgning på udv.møde i aug. 

 Forslaget om et fællesmøde  

for alle Stiftsudvalg var med på 

Stiftsrådsmøde i sidste uge og blev 

vel modtaget. De foreslår at der 

fremadrettet hvert 2. år inviteres til 

fællesmøde - hvis de øvrige udvalg er 

med på det. De andre år mødes rådet 

med udvalgene enkeltvis (som i år),  

 

2.c 

Ingen ny mødedato er fastlagt. 

MJ var primo marts til formøde vedr. 

arbejdet med den danske Diaokniplan. 

Der lægges op til, at DIakonirådet 

udarbejder en dansk plan helt fra 

bunden (altså ikke „kun“ en 

oversættelse af den norske plan). 

MJ har ikke mulighed for at deltage i 

studieturen til Berlin, hvis den 

bliver i okt. som planlagt. 

 

2.d Folkebevægelsen mod ensomhed 

Fra Hanne Hummelshøj, sognediakon i 

Hundige-Kildebrønde og fmd. for 

Diakoniudv. i Roskilde Stift har vi 

fået invitation til deltagelse i 

Folkemøder, der holdes rundt i landet 



i juni og arrangeres af Røde Kors. 

Alle kan tilmelde sig og Hanne 

opfordrer til, at vi deltager som rep. 

for kirken, for at bakke op om andre 

org. tiltag i forhold til diakoni og 

derved gøre opmærksom på at kirken 

også arbejder på det område. 

Og så selvfølgelig for selv at få ny 

viden og inspiration. 

Ved tilmeld. skal man skrive om man 

rep. En org./virksomhed og hvorfor man 

ønsker at deltage. 

Jeg sender jer særskilt mail med link 

til program, datoer og tilmelding. 

 

Invitationen er i første omgang sendt 

til medlemmer i „Folkebevægelsen mod 

ensomhed“, som bl.a. Roskilde Stift er 

medlem af (og ca. 25 kommuner og mange 

forskellige organisationer) 

Læs mere på: https://modensomhed.dk/ 

 

Bevægelsen er kendt for kampagnerne 

„Danmark spiser sammen“, der afholdes 

i uge 17 og uge 45 hvert år. 

Der afholdes en årlig konference og 4 

årlige møder for medlemmerne med 

vidensdeling og netværk. 

 

Der var på mødet enighed om, at det er 

et emne vi skal arbejde mere med. Se 

mere under pkt. 6. 

Annette og MMM nævner ved mødet med 

Stiftsrådet den 9/6 at vi undersøger 

og overvejer et medlemsskab til 

Stiftet, så vi kan give adgang til 

kampagnematr. videre til sogne, der 

vil gå ind i arbejdet. medlemsskab 

koster 5.000 kr. pr. år.  

MMM kontakter Bevægelsen for mere info 

 

3.Fyraftensarrangement med Kari 

Jordheim 

V/ arbejdsgruppen 

  

 

 

Arb.gr. ville gerne udsætte mødet til 

efterår 2020, men Kari har ikke svaret 

tilbage, om hvornår hun kan, så på 

mødet blev det besluttet at udsætte 

til foråret 2021. 

MMM skriver til Kari om dette. 

4. Dansk Diakonikonvent  

Opfølgning  

 

 

Der er endnu ikke fastlagt nogen ny 

dato for Diakonikonvent. Vi hører 

nærmere. 

5. Årsrapport og budget  

- Spørgsmål og drøftelse – event 

justeringer i forhold til den 

nye situation 

Der justeres i forhold til flyttet 

fyraftensmøde, besøgsrunde i 

provstierne og ønsket om Studietur for 

udvalget i 2021!  

https://modensomhed.dk/


OBS! Fremlægning af rapport og 

endelig godkendelse af budget d. 

9.6 ved Annette og Marianne 

6. Fremtidige aktiviteter 2020 

(2021) 

 

Justering af aktivitetsplanen (se 

rapporten) ift. den nye situation, 

herunder: 

 

Opfølgning fra sidst: 

a. Kortlægning af diakoniudvalg 
i stiftet  

V/ Marianne M 

b. Fyraftensarrangement i 
efteråret 2020 –  

Udsættelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Aktiviteter i 2021? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Event. Studietur? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad punkt 6.a 

Der er kommet tilbagemelding fra 4 

provstier. Punktet tages med igen 

på næste møde, da vi ikke fik 

snakket om det i dag.  

 

6.b 

Vi blev grebet af idéen om at lave 

noget om emnet ”Ensomhed” som 

optakt til at opfordre sognene til 

at lave et arr. under ”Danmark 

spiser sammen” i uge 47. 

Dato for fyraften: 30. sept. 2020 

Tidspunkt: kl. 16.30 – 19.30  

Drop in kaffe fra kl. 16.00  

Tema: ”Vidensoplæg om ensomhed” 

Sted: Christianskirken, Fredericia 

hvis muligt – MMM undersøger. 

Arb.gr. Hanne, Signe, Camilla, MMM 

mødes el. Skyper inden 

sommerferien – MMM indkalder. 

Falder I andre over en god idé til 

oplæg så send os en mail med det. 

 

6.c 

Forår 2021: Fyraftensmøde om 

”Diakoni i praksis” med Kari  

Efterår 2021: Møder rundt i de 

enkelte provstier, hvor programmet 

er ”opfølgning på Diakoni i 

praksis”. Nærmere program laves 

senere samt aftale med provsterne 

om fastsættelse af datoer for 

møderne. 

 

6.d 

Det kunne være fantastisk for 

udvalget at få en tur sammen – 

gerne til Berlin, gerne i minibus 

– el. alternativt til Hamborg - de 

har godt styr på at arbejde med 

Diakoni i Tyskland  

Tidspkt.: 31/5 – 2/6(el. 3/6)2021! 

Insp. til kontakter: program for 

Diakonirådets studietur og 

Mellemkirkeligt Stiftsudvalgs 

studietur – begge planlagt til 

okt. 2020. Hanne spørger Kurt 

Bjerregaard om idéer fra tidl. tur 

Arb.gr. Henrik, Signe, Søren?, MMM 



7.Livet om at gøre  

1. Kommentarer ift. revidering  

Oplæg ved Henrik og Søren (og 

Marianne M) 

2. Videre plan 

 

Der er mange gode artikler, der 

kan inspirere i ”Livet om at gøre 

2”, men den er også ”lidt støvet 

og tung” og indholdet ”stritter i 

mange retninger”. 

Beslutning: Den skal betragtes som 

et historisk dokument, der ikke 

skal ændres i, men kun være til 

inspiration. Det skal der skrives 

en kommentar om på hjemmesiden og 

så kan den stadig ligge der.  

MMM får skrevet kommentar. 

 

Så starter vi på en frisk herfra: 

 Vi skal lave et materiale, der 
er let tilgængeligt f.eks. for 

en nyansat præst el. kirke- og 

kulturmedarb.  

 Noget på Facebook… 
Diakoniudvalgets egen FB-side 

hvor vi kan være ”med-

formidlere” for alt om diakoni 

– eller skal vi have en 

strategi for hvad der lægges 

op? 

Evt. en FB-gruppe for medlemmer 

– ala nuværende Diakoninetværk? 

 Vi skal sammen lave en 
definition på hvordan vi ser 

Diakoni og arbejdet med Diakoni 

 Camilla tjekker op på statistik 
på hj.siden – hvor mange har 

klikket på ”Livet om at gøre2”? 

 Camilla snakker med Lene om der 
kan gøres noget for at få 

udvalget mere synligt på 

hj.siden uden så mange klik 

 Annette, Henrik og Søren 
arbejder på et oplæg til et 

punkt på næste møde om strategi 

og videre planlægning. 

Evt. inviteres Lene med til at 

komme med input og info om hvad 

man kan og må mv. 

 

8. Nyhedsbrev juni 

Forslag til indhold: 

1. Når alle andre må … 

- Diakoni til særligt 

udsatte i en coronatid 

2. Info om fyraftensarrangement 

Ensomhed – og ”post corona” er tema. 

Signe skriver en indledende tekst om 

”hvordan verden ser ud for ensomme i 

hendes arbejdsområde for tiden” 

Theresia skriver om succesen med 

online ældremøder på Facebook inkl. 

link.  



3. Opfordring til at sende gode 
diakonifortællinger til 

hjemmesiden 

4. Sommerferie diakoni 

Ændringen af fyraftensmødets tema 

samt ny dato 30. sept. skal 

selvfølgelig også med. 

Kender man til diakonale 

sommeraktiviteter, så send et link! 

 

Send tekster og links til Annette så 

snart de kan blive klar, så brevet 

kan komme ud her i løbet af juni. 

 

9. Eventuelt 

 

Intet at bemærke 

10. Kommende møder 2020 

(provstikontoret, Kolding) 

August: 26.8 kl. 14.00-16.00 

November: 25.11 kl. 14.00-16.00 

 

 

OBS! Næste møde en 26. aug. holdes i 

mødelokalet i Stiftet, Ribe Landevej 

35, Haderslev (lokalet er booket). 

Grete kan ikke deltage. 

 


