
Diakoniudvalgsmøde onsdag den 10. marts 2021 kl. 14.00 – 16.30  

Møde virtuelt via Teams – ønsket forplejning klarer man selv  
 

Mødedeltagere:  
Henrik Johannessen, Marianne Jespersen, Søren Jensen, Signe Toft, Hanne McCollin, Grete Wigh-Poulsen, 

Theresia Treschow-Kühl, Mette Hee Staal og Marianne Mølbæk 

Afbud: Annette Langdahl 

Dagsorden Referat 

1. Velkommen (5 min.) 
Godkendelse af referat og 
dagsorden 

Referent: Marianne M. 
Dagsorden og referat er godkendt. 

2. Opfølgning vedr. kommunikation 
og merchandise (15 min.) 
 Facebooksiden – status, opslag 

og delinger    v/ Søren 

 Indkøbsposen – evt. en 
konkurrence på FB? 

 Opfølgning på nytårshilsen 
v/ Hanne 

Facebooksiden: Der er godt 100 følgere på siden nu – det er super! 
Ved næste fysiske møde kan vi gennemgå evt. tekniske spørgsmål 
om hvor man finder div. oplysninger eller om alle er blevet 
administratorer. 
Indkøbsposerne: Er flotte og funktionelle.  
Henrik og Marianne M. udtænker et opslag til FB, hvor de første XX 
antal personer, der tilmelder sig Diakoninetværket vinder en pose 
eller lignende. 
Nytårshilsen: 5. feb. blev idékataloget til diakonale aktiviteter på 
afstand sendt ud til alle sognepostkasser sammen med dato for 
fyraftensmøde og opfordring til at tilmelde sig Diakoninetværket, 
hvilket gav en god håndfuld tilmeldinger. 
9. feb. blev næsten samme hilsen sendt ud til Diakoninetværket inkl. 
nyheden om den nyoprettede FB-side. 
Den planlagte og optagede video-nytårshilsen til alle sogne blev 
droppet igen, da idékataloget først var klar til udsendelse i feb. var 
den lidt passé.  
 

3. Valg af ny formand og drøftelse af 
arbejdsfordeling i udvalget ifølge 
bilag 1  v/ Annette og Hanne 
(40 min.) 

Der var enighed om, at det medsendte bilag er et godt 
udgangspunkt for arbejdet i udvalget, og at det er en god idé med et 
formandskab. 
Grete siger ja til, at være formand. Hanne fortsætter som 
næstformand. Grete, Hanne og Marianne M. snakker sammen om 
det nærmere samarbejde. 
 

4. Nyt fra Dansk Diakoniråd (10 min.) 
v/ Marianne J.  (bilag 2) 

 

Der har været virtuelt møde den 24. feb. jf. bilag 2. 
Det var rigtig godt at høre foredraget ved Peter Lodberg - 
Marianne J. delte følgende highlights:  

 Under corona er skællene mellem de ressourcestærke og de 
sårbare blevet større.  

 Kirken er blevet ”nice to have” i stedet for ”need to have”. 

 Gudstjenesten ses nu som kirkens absolutte hovedopgave. 

 Vi har brug for en efterbehandling af hvordan vi skaber 
fælles fodslav om, hvad der er vores kerneværdier som kirke 
- særligt i en krisesituation. 

Der er ikke noget nyt vedr. den danske Diakoniplan. 
 
Hanne og Signe har deltaget i første møde i et nyt 
inspirationsnetværk på landsplan, hvor der erfaringsudveksles om 
hvordan der arbejdes med diakoni rundt i landet og i de forskellige 
organisationer.  

  



5. Kort nyt fra øvrige organisationer 
(15 min.)  
 Kirkens Korshær v/ Signe og 

Søren 

 KFUMs Soc. Arb. v/ Henrik 

 Samvirkende Menighedsplejer  
v/ Hanne 

 Jysk Børneforsorg v/ Marianne J. 

 Blå Kors ? 

 KFUKs Soc. Arb. ? 

 Folkekirkens Nødhjælp ? 

 We Shelter ? 

 Andre ? – skriv til Marianne M. 
 

Kirkens Korshær: Genbrugsbutikkerne er lige åbnet igen, hvilket har 
stor betydning for KKs økonomi. Der er heldigvis kommet nogle 
hjælpepakker og tilskud fra nogle kommuner, ellers skulle der have 
været udrullet en spareplan i organisationen. 
KFUMs Soc.arb: Der skal ansættes en ny generalsekretær.  
”Social drive-out” er et nyt projekt, hvor de kører ud i landet og 
tilbyder rådgivning. I Vejle har de også uddelt mad til små grupper. 
Samvirkende MP: Der er landsmøde den 15/4. Der er gang i en bred 
vifte af aktiviteter – f.eks. noget om kunst og kulturs betydning, som 
Hanne selv har været med til at teste af. FNs Verdensmål arbejdes 
der også med. 
Jysk Børneforsorg: Pt er den store udfordring ensomhed blandt børn 
og unge. De arbejder dels med hvordan den kan tackles her og nu 
samt mere langsigtet i form af forskning. 
Folkekirkens Nødhjælp: Søren melder sig til at følge denne 
organisation for udvalget. Lige nu er der stort fokus på den digitale 
landsindsamling. 
Organisationerne Blå Kors, KFUKs Soc.arb og We Shelter har vi pt. 
ikke nogle, der følger og det er helt ok. Hvis nogle senere ønsker det 
melder de bare til Marianne M. 
Måske har vi ikke kort nyt med på alle kommende udvalgsmøder, 
men man er altid velkommen til at melde ind, hvis man gerne vil 
have noget med på dagsordenen – og endnu vigtigere, at dele 
relevant info videre på FB-siden. 
 

6. Pause (5 min.) Fra kl. 15.10-15.15  
 

7. Fyraftensmøde 3. juni – udsendelse 
af invitation og 
øvrigt indhold til nyhedsbrev  
(15 min.) 

 

Fyraftensmødet: 
Aftalen med Christianskirken i Fredericia og Kari er på plads, 
flyafgange er på nettet, så vi afventer bare udmelding om 
langtidsplanen for genåbningen, der forhåbentlig kommer senere på 
måneden.  
vi kan godt arbejde med en deltagerbegrænsning til arrangementet, 
alt efter restriktionerne 
Arb.gr. Henrik, Annette og Marianne M. tjekker op på 
udmeldingerne omkring 1. april og vurderer om arrangementet kan 
gennemføres, hvorefter Marianne J. er klar på at tilrette 
invitationen. 
Næste nyhedsbrev til netværket udsendes hurtigst muligt herefter. 
Hovedindholdet er invitationen til fyraftensmøde. 
Derudover:  

 Præsentation af at udvalget får ny formand/formandskab 

 Præsentation af FB-siden (blev dog også nævnt i mailen 9/2) 

 Omtale af KirkeCare – Thyge spørges om et indlæg  
Hanne er tovholder på nyhedsbrevet. 
 



8. Besøgsrunde til provstierne  
(15 min.) 
 Tilbagemelding fra provstemøde 

v/ Grete 

 Forslag til mødeindhold samt 
invitation v/ Hanne og Annette 

 Tidspunkt og fordeling af kontakt 
til provstierne 
 

Grete melder at ingen af provsterne er afvisende for at der 
planlægges et besøg, men det skal tilpasses det enkelte provsti.  
Også Sydslesvig er interesseret i et besøg.  
MEN pga. corona er menighedsrådene endnu knapt i gang med det 
lokale arbejde, så det vil de forventeligt have størst fokus på i 
efteråret 2021, hvorfor provstimøderne først bør planlægges afholdt 
i 2022 – gerne foråret. De fysiske formøder med de enkelte provster 
kan meget passende foregå her i 2021.  
Arb.gr. Hanne, Annette og Marianne og Grete har siden mødet også 
meldt sig i gruppen  arbejder videre med brevet til den første 
kontakt til provsterne samt oplæg til program for provstimødet.  
På udvalgsmødet i maj fordeler vi hvilke tomandshold af 
udvalgsmedlemmer, der kontakter hvilke provster.  
Dem, der holder forberedelsesmøde med provsten, er også dem, der 
har ansvaret for afholdelsen af mødet i samme provsti. 
 

9. Opsamling vedr. (10 min) 
 Godkendelse af årsrapport og 

budget 

 Studieturen til Viborg 26/8 2021 

 Studiedag om ”Diakoni – 
perspektiver og pejlinger” 11/5 
Tilmelding til fremlægning 
 

Årsrapport og budget for 2021 er godkendt af Stiftsrådet. 
De sender en stor tak til alle udvalgsmedlemmer for engagement og 
et værdifuldt arbejde for det kirkelige liv i menigheder, provstier og 
på stiftsplan. 
Studieturen til Viborg: Ank. Viborg ca. kl. 10, hvor vi mødes med 
Steen Andreassen. Steen aftaler møder med repræsentanter fra 
forskellige diakonale projekter i Viborg. Fælles frokost, flere møder 
og kaffe omkring kl. 15. Herefter kørsel sydpå og evt. afslutning med 
fællesspisning i Vejle.  
Planlægningsudvalg: Hanne, Søren og Henrik – der laver 
detailplanlægning samt finder muligheder for fælles transport. 
OBS! Datoen flyttes evt. til 24/8 – Hanne giver besked snarrest. 
Studiedagen 11/5: Se vedhæftede bilag over hvem, der har meldt 
ind på at fremlægge hvilke artikler fra bogen. Det vil være godt, om 
man som forberedelse til dagen kan nå at læse netop de artikler.  
 
(se de sidste punkter på næste side ) 



10. Henvendelse fra Stiftsrådet vedr. 
forslag til fælles kollekt og 
indsamlingsaktiviteter i forbindelse 
med stiftets 100-års jubilæum i 
2022 (10 min.) 
v/ Marianne M. 

 

Fra henvendelsen, hvis vi tager imod opgaven: 
Udvalget bedes senest 1. maj komme med oplæg til Styregruppen 
med forslag til indsamlingsprojekt eller -projekter. Det skal være 
”ikke-kontroversielle” forslag med fokus på diakoni, og gerne noget 
som man i hele stiftet kan se sig selv i. 
 
Udvalget påtager sig opgaven at komme med forslag til hvilket 
projekt den fælles kollekt skal gå til. 
 
Der kom følgende forslag og kommentarer: 

 Kirkens Korshær – et konkret projekt – arbejde for udsatte 
mennesker lokalt. 

 En stifts-pulje til nye diakoni-tiltag 

 Et sognediakonalt formål som sommerferie, udsatte børn, 
ensomme unge 

 Folkekirkens Nødhjælp 

 Evt. et projekt gennem Samvirkende Menighedsplejer. 

 Kan udvalget oprette en forening, som kan modtage 
kollekter og som der kan søges til lokale diakonale 
projekter? 

 OBS på at mange organisation ikke tillader, at man 
øremærker til et lokalt projekt. 

 
Hanne, Grete og Marianne M. snakker sammen og laver et oplæg, 
udvalget kan kommentere på inden det sidst i april sendes til 
jubilæumsstyregruppen. 
Hvis I har flere idéer inden, så skrive endelig til arb.gruppen. 
 

11. Henvendelse fra Roskilde Stift vedr. 
telt med fokus på praktiske 
udfordringer i lokal sognediakoni 
på Himmelske Dage 2022 (5 min.) 
v/ Hanne 

 

Hanne deltager i et virtuelt møde med Roskilde stiftsdiakoniudvalg 
om form og indhold til et telt på Himmelske Dage i 2022. 
Der er opbakning fra udvalget til, at det vil kunne lade sig gøre at 
finde folk, som gerne vil deltage på HD22 og deltage i bemandingen 
af teltet. 

12. Kommende møder (5 min.) 
 

Tirsdag den 11. maj kl. 10-12 Udvalgsmøde  
                                     Kl. 12-13 fælles frokost 
                                     Kl. 13-16 Studiegruppe om bogen – se pkt. 9 
Hvis det til den tid ikke er muligt at mødes fysisk afholdes kun 
udvalgsmødet virtuelt og der findes en ny dato til studiegruppe. 
Marianne J. spørger om vi må være i Simon Peters Hus. 
 
Ons. d. 8. sept. kl. 14-16.30 – Vejle, Nørremarkskirken 
Afbud: Henrik, Theresia 
 
Ons d. 27. okt. kl. 14-16.30 – Kolding, Provstikontoret Ejlersvej 6 
Afbud: Henrik, Theresia 
 
Til kalenderen: 
Torsdag den 3. juni: Fyraftensmøde om Diakoni i praksis i Fredericia 
 

13. Evt. 
 

Ingen kommentarer. 

 


