
        

 

Dagsorden  

Torsdag den 31. august 2017 kl. 10.00 – 12.30 

 

Referat 

  

Mødet afholdes hos Mai-Britt Josephsen Knudsen 
i præstegården i Varnæs, Varnæsvej 700,  

6200 Aabenraa. 

 

Mødedeltagere: 
Mai-Britt Josephsen Knudsen, Lars Rahbek, 
Annette Langdahl, Henrik Johannessen, Sigrid 
Horsholt Pedersen, Marianne Jespersen, og 
Per Søgaard.  
Desuden besøg af stiftets nye asylkoordinator 
Mette Hee Læborg.  
Afbud fra Grete Wigh-Poulsen og Karsten Nis-
sen. 
 

1. Velkommen.  
Godkendelse af dagsordenen 
Særligt velkommen til Mai-Britt Josephsen 
Knudsen. Præsentationsrunde. 
 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Siden sidst og evt. opfølgning fra sidste møde 
den 9. maj. Referatet er vedhæftet 
 

Opsamling. Ingen faktuelle bemærkninger.  

3. Stiftets asylkoordinator Mette Hee Læborg ori-
enterer om sit arbejde og vi drøfter evt. snit-
flader 
 

Mette orienterede om sine første 3-4 mdr. i 
stillingen og om de opgaver, der forestår iht. 
projektbeskrivelse.  
x Mette inviteres fremadrettet til møderne i 

Diakoniudvalget. 
x Vi ser mange overlap – og adskillige fælles 

interesser 
 

4. Status vedr. diakoninetværket 
 

Per orienterede om status. Der er nu lidt me-
re aktivitet i netværksarbejdet med registre-
ring af div. kontaktpersoner fra sognene. 
 

5. ’Livet om at Gøre’ - udgave tre. Birthe Jørgen-
sen foreslår, at vi laver en brugerundersøgelse 
i stedet for og ad den vej får dialog med me-
nighedsrådene. Læs også om undersøgelse fra 
Aalborg stift om befolkningens holdning til dia-
koni (sendt i mail for lidt siden). Hvad er næ-
ste skridt her hos os? 
 

Udvalget bestående af Lars, Annette og Mari-
anne suppleret af Per består stadig og træder 
sammen igen snarest. Udvalget har mandat til 
at drøfte og iværksætte form og indhold. Lars 
indkalder til udvalgsmøde. 

6. Oplæg til vores ’vision og mål’ – Lars, Henrik 
og Per har lavet et udspil som vi skal drøfte og 
file på inden det sendes til biskop og stiftsrå-
det. 
 

Udvalget drøftede og besluttede med enkelte 
rettelser oplægget, som fremsendes til biskop 
og stiftsråd. 
Vi forestiller os at vi efterfølgende laver en 
lille folder – bl.a. med ”lagkagen” (jf. Kari 
Jordheim) 



        

 

 
7. Udsat fra forrige møde: Forslag til en diakoni-

pris, der uddeles på stiftsdagen hvert 2. år 
 

Udsat 

8. Vi er værter for Jysk Diakoninetværk forår 
2018. Vi tager en brainstorming om ideer til 
program, sted, dato m.v. 
 

x Netværksdels hvor de enkelte stifter for-
tæller 

x Kari Jordheim, diakonhøjskolen i Oslo 
x Diakonale salmer / orgel / kunst 
x Spisning. Evt. lokale kræfter 
x Christianskirken, Fredericia 
x Tidspunkt kl. 15 – en fredag i foråret 18 
x Per researcher på muligheder og koordine-

rer med taler og netværket. 
 

9. Fyraftensmøde 15/11 – hængepartier 
Løbesedlen vedhæftes 
 

Marianne Jespersen og Per samler op på evt. 
hængepartier. Husk at melde jer til via stif-
tets hjemmeside. 
 

10. Kommende 2-3 møder i udvalget: Medbring 
venligst kalender 
 

Per laver Doodle. Vi satser på møde i novem-
ber/december 

11. Evt. 
 

Intet 
 

 
 
 
 
 


