
        

 

Dagsorden  
Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 14.00 – 16.30 
 

Referat 
  

Mødet afholdes: 
I Latinskolen ved siden af Domkirken i Haderslev – 
samme sted som vi kl. 17.00 har fyraftensmøde 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Henrik Johannessen, An-
nette Langdahl, Marianne Jespersen, Lars 
Rahbek og Per Søgaard. Afbud fra Karsten Nis-
sen og Sigrid Horsholt Pedersen 
 

1. Velkommen. Godkendelse af dagsordenen 
 

Godkendt 

2. Siden sidst – herunder referat fra jysk diakoni-
konvent v/ Lars suppleret af Sigrid, Marianne 
og Per.  
 

Orienteret ift. programmet. Overraskende fra 
Torben Fridbergs indlæg var, at mængden af 
frivillige er stabilt målt over nogle år. Dog 
med den nuance at unges frivillighed falder 
mens den stiger blandt de +65 årige. Af dem 
der ikke gør frivilligt arbejde, vil 45 % gerne 
spørges. Der er altså potentiale. 
Også orientering om projektet ”Folkekirkens 
Familiestøtte” – i sin vorden. Læs mere på 
hjemmeside. Vi vil holde øje med hvad der vi-
dere sker – og forsøge at give medvind. 
 

3. Mødet med Morten Aagaard 26/10 kl. 17.00. 
Der er d.d. tilmeldt 30 deltagere – heraf 6 fra 
Diakoniudvalget. Praktisk gennemgang af afte-
nens forløb (velkomst – oplæg - omkring målti-
det – sange – opsamling m.v.) 

 

Drøftet og aftalt 

4. Mødet med de 8 sociale og diakonale organisa-
tioner den 3/11. Jeg forsøger at lave en skitse 
til mødeåbning og forventningsafstemning in-
den den 26. – og tjekker også lige af med Mari-
anne Christiansen 

Biskoppen byder velkommen 
Per leder mødet  
Marianne Jespersen laver et kort referat med 
indspil, synspunkter og evt. videre tiltag. 
 

5. Studie- og inspirationsturen til Norge 8. – 11. 
november. v/ Lars og Sigrid 
 

Gennemgang v/ Lars.  
Per medbringer pc’er og Lars fotograferer. 
 

6. Drøftelse af 2017 og 2018. Jeg sendte ”en tvivl 
i mit sind” vedr. Diakonimessen 2017 til jer 
den 20. september. Til drøftelse og beslutning  
 

Vi aflyser Diakonimessen 25. marts 2017!! 
Men: Hvordan kommer vi i dialog med de nye 
MR om ”Diakoni” så snart som muligt i 2017.  

7. Hvilke initiativer skal vi i øvrigt sætte i 
’pipeline’ for 2017 – 2018. Brainstorming og 
videre drøftelse fra forrige møde … 

Udsat til næste møde 



        

 

x Diakoni og samfundsetik. Hvordan taler vi i 
samfundet om ’de svage’  

x Fyraftensmøder / temadage med konkrete em-
ner / inspiration fra diakonipræst i Vejle.  

x Medfølelse – Kirken har et ansvar for mennesker 
der ikke kan selv. Hvordan taler vi om det? 
Hvad er ’medfølelse’ 

x Hvilke diakonale værdier kendetegner egentlig 
den Danske Folkekirke? 

x Hvad siger de mest udsatte selv, om kirken og 
om kirkens diakonale indsats. Hvordan ser de, 
at der rummes plads til alle? 

x Idé: Skulle vi arbejde på en bogudgivelse om 
diakoni, hvor vi kommer dybere  
 

8. Jeg godt tænke mig en lille drøftelse om-
kring en definition af diakoni - som kunne 
findes på hjemmesiden - vi har snakket om 
det i forbindelse med bogen livet om at gø-
re og jeg har fået to henvendelser omkring 
vores definition på diakoni. v/ Annette 
 

Udsat til næste møde 

9. Diakoniudvalget i Haderslev stift skal være 
værter for ’jysk diakonikonvent’ i foråret 2018. 
Kan vi spotte temaer /navne allerede nu? 
 

Vi forsøger allerede nu at skabe konsensus om 
en dato. Vi foretrækker en fredag ca. 15 – 20. 
Et hovedforedrag, god tid til at tale sammen 
og udveksle erfaringer.  
Ideer: 
Inviter flygtninge til mødet 
Lars – Socialchef Kolding 
Bjolderslev sogns håndtering af flygtninge 
Inspiration fra turen til Norge 
 

10. Kommende møder i udvalget: 
 
 

14. december 2016 – kl. 14.30 – 17.00 hos 
Marianne Jespersen 
Temaer: Hvordan møder vi de nye MR, pkt. 8 
og 7, vores hjemmeside, evaluering af studie-
rejsen, handlingsplan ”livet om at gøre 
2018/19” planlægges 
 

11. Evt. 
 

 
 

 


