
Dagsorden  
Torsdag den 27.12 2019 
kl. 14.00-16.00 

Referat 
  

Mødet afholdes:  
Provstikontoret, Ejlersvej 6, 6000 Kolding 
 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Henrik Johannessen, 
Marianne Jespersen, Annette Langdahl, Søren 
Jensen, Signe Toft samt Marianne Mølbæk, 
Hanne McCollin, Camilla Henriksen 
Afbud: Theresia Treschow-Kühl 
 

1. Velkommen 
Godkendelse af referat + dagsorden 
 

Ad punkt 1.  
Referent: Marianne M. 
Ingen tilføjelser til dagsordenen. 
 

2. Siden sidst: 
 
 
 

a. Kort nyt fra formanden 
Henvendelse fra Psykiatrien region Syd 
(se bilag) 
Velkommen til Hanne M. 
 
 
 
 
 
 

b. Kort nyt fra projektkoordinatoren 
 
Nye opgaver(økonomi) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

c. Dansk Diakonirådsmøde d.26.9  
Ved Marianne J. 

 
 

Velkommen til nye medlemmer: Hanne R. 
McCollin (hrm@km.dk) Kolding Provsti og 
Camilla Henriksen (che@km.dk), barselsvikar 
for Mette Hee Staal 
 
Ad punkt 2.a 
Vi kan ikke helt afkode, hvad henvendelsen 
egentlig drejer sig om, så Marianne M. 
kontakter Marianne Rasmussen for at høre, 
hvad det mere konkret drejer sig om.  
Umiddelbart ser vi mulighed for at henvise 
hende videre til f.eks. MindU projektet, 
KFUMs Sociale arbejdes Familieklubber eller 
Gademix som samarbejdspartnere. 
 
2.b. 
Projektkoordinatoren er godt i gang med 
mange forskellige projekter, og er desuden 
blevet kontaktpers./bindeled mellem 
Stiftsrådet og alle stiftsudvalg i forhold til 
økonomi/ansøgning om ekstrabevilling, samt 
koordinering af møde ml. udvalg og 
Stiftsrådet. 
Deltog i Diakonikonferencen ”Kirkens sociale 
ansvar” på Diakonhøjskolen i nov. – det var 
rigtig godt – og en fin form med 3 timer til 3 
oplæg + debat og derefter frokost. 
 
2.c. 
Et rigtig godt møde. Det giver så meget 
mening, at alle stifters diakoniudvalg nu er en 
del af Diakonirådet sammen med de diakonale 
uddannelser og de forskellige organisationer.  
Haderslev Stifts diakoniudvalg har foreslået, 
at der skal formuleres en Diakoniplan for 
Folkekirken, inspireret fra Norge. Det blev 
taget rigtig godt imod, og forretningsudvalget 
vil straks gå i gang med et oplæg. Senere 
inddrages Marianne J. formentlig i arbejdet. 
MJ følger op med formand Jens Meibom. 
Diakonirådet inspirerer også til afholdelse af 
konferencer.  
Der afholdes 2 møder om året. 
Næste møde er den 11. marts 2020. 

mailto:hrm@km.dk


3.Diakonikonference 26/10 19 – Sankt Nicolai 
kirke 

- Hvordan gik det? 
- Planlægning og afvikling  
- Diakoniudvalgets rolle  
- Økonomi 
- Erfaringer og gode ideer til fremtidige 

arrangementer og aktiviteter 
 
 

 Det var en rigtig god dag, der forløb 
fint og nemt. 

 Det fungerede fint med måden at 
vælge workshops på. 

 Logistikken fungerede fint hele dagen. 

 Det var godt, at skulle bevæge sig 
mellem kirken og workshoplokalerne 

 Der kom rigtig mange vinkler frem på 
det med ”de usynlige”  

 Det var nogle virkelig gode og konkrete 
workshop-holdere. Opfølgning fra 
UngK-workshop sendes ud med næste 
nyhedsbrev 

 God planlægning af underudvalget – 
det var nemt for resten af udvalget at 
komme og bidrag på selve dagen. 

 Økonomien er meget fin – lige under 
20.000 kr. for hele arrangementet. 

 
Fremtiden: 

 Det var fint i Kolding, men et sted i 
Haderslev Provsti vil være en god 
lokation fremover. 

 Det var svært at få deltagere – måske 
skal vi være i endnu bedre tid, med at 
melde en dato ud og så lave 
opfølgningsPR. 

 Måske er det svært for deltagerne at 
afse det meste af en lørdag, og det 
kræver også mere planlægning, så 
fremover kan vi godt arbejde videre 
med fyraftensmøder. 

 Næste gang kan vi evt. arbejde på at 
invitere/involvere kommuner og 
organisationer 

 

4. Kommunikation  
 
 
4.a.Diakoninetværk 
Vedligehold mv. V/Marianne M. og Annette 
 
 
 
 
4.b Nyhedsbrev 
November nyhedsbrev 
Indhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.a.  
Orientering om, at det er aftalt, at 
projektmedarb. Fremad vedligeholder listen 
med diakoninetværket. 
OBS! Der kom 20 nye med i netværket efter 
Diakonikonferencen  
Formanden modtager den opdaterede liste og 
udsender fortsat nyhedsbrevene. 
 
4.b. 
- Søren skriver kort om julehjælpen, der ydes 
i mange sogne. Evt. med en udtalelse fra en, 
der tidligere har modtaget julehjælp. 
- Kort om Diakonikonferencen og link til 
Hannes artikel på Stiftets hjemmeside 
- Evt. noget om guidet fælleslæsning 
”Resultatet” fra workshopen Unge og Kirken 
på konferencen vedhæftes. 
Annette samler tekster og skriver. 
Deadline på tekst 5. dec. – udsend inden jul 
 



4.c Fremtidige nyhedsbreve 
Forventet hyppighed 2020 
Ansvarlige og udsendelse 
   
 

4.c  
Nyhedsbrevet sendes fremover også ud til 
sogne-postkasserne, så også råd uden eget 
diakoniudvalg ser, hvad der sker. 
Der udsendes 4 breve om året af én side med 
links til artikler mv.  
Vi aftaler indhold efterhånden. 
Annette samler teksterne. 
Marianne J. laver layout. 
Henrik læser med på korrektur. 
Annette sender ud. 
 

5. Fremtidige aktiviteter 2020 (2021) 
 
Fremsendes til stiftsrådsmødet d.3.12. 
(se *) herunder også budgetforslag (se også 
vedhæftede budget) 
 
Langtidsstrategi?  
Hvordan bruger vi Marianne M. bedst? 
 
Forslag:  

a. Fyraftensmøde – Tema/tidspunkt? 
b. MR valg d.15.9 – Opfølgning – hvordan 
c. Provstirunde/besøgsrunde? 

Tema/indhold 
d. Materialer 
e. Diakonikonference 
f. Andet 

 
 
Nedsættelse af aktivitetsudvalg 
 

Marianne M. tjekker op på Årshjulet – der står 
noget om, at udvalgene skal indsende noget i 
december til Stiftsrådet. 
 
Langtidsstrategi se punkterne nedenfor… 
 
Forslag a. 
Fyraftensmøde for netværket og andre 
interesserede – gerne forår 2020 
Gerne med Kari Hjordheim fra Norge til at 
holde oplæg og fortælle om ”diakoniens 
kerne” (lagkagemodellen) (hun er underviser/ 
leder på den norske Diakonhøjskole) 
Annette kontakter Kari, og hører om hun vil 
komme og hvornår hun evt. kan. 
Et underudvalg med Marianne J., Camilla, 
Marianne M., Annette arbejder videre. 
Evt. Emne: Hvordan arbejder vi med planer… 
hvordan kan vi gøre det helt 
konkret/”rugrødsagtigt”? 
 
Forslag b. og c. 
For at tage godt imod nye MR-medlemmer, 
men heller ikke ”overfalde dem” vil vi gerne 
tage på Provstirunde/besøgsrunde i 2021. Der 
er god signalværdi i, at vi både inviterer og 
kommer ud. 
Grete spørger inden så længe provsterne, 
hvornår på året de mener, det vil passe bedst 
i deres provsti.  
Marianne M. kan senere koordinere de 
enkelte aftaler. 
Tema/indhold: Hvordan arbejder vi med 
diakoni i sognene (jf. Kari oplæg) 
 
Forslag d.  
Der er stadig 12 krus tilbage, efter dem, skal 
vi nok have lavet noget nyt….  
Forslag e. 
Vi snakkede ikke om en ny konference, men i 
stedet om fyraftansmøde(r) 
 
Forslag f. 
Workshop for præster og KK-medarbejdere om 
MindU – i samarbejde med SUK. 
 



Hanne har haft kontakt til Camilla fra MindU 
for at høre nærmere. 
”Et almindeligt projekt” koster 500.000-
600.000 og finansieres typisk af fonde. 
Der vil så blive ansat en ung, som i løbet af et 
år kan lave forløb med alle præster i 
Haderslev Stift, som ønsker det.  
 
Vi vil gerne starte med at lave en workshop i 
samarb. med MindU, hvor præster og KK-
medarb. bliver præsenteret for idéen og 
derefter giver en forhåndsmelding på, om det 
er noget, de har lyst til, som en del af deres 
konf.undervisning. 
 
Hanne kontakter Camilla igen og hører om det 
er muligt at lave en workshop i maj 2020. 
 

6.Andre aktiviteter 
Årsrapport indsendes d.31.1.20 
(se sidste årsrapport) 
Forslag til indhold og ansvarsfordeling 
Se også vedhæftede årshjul 

Annette ligger årsrapporten som google.docs, 
så følgende kan skrive bidrag: 
Marianne J skriver om Diakonirådet 
Hanne skriver om konferencen 
Grete skriver om det nye udvalg - 
sammensætningen + ekstra ressource i form af 
projektkoordinator. 
Anette og Marianne M. snakker sammen vedr. 
budget for 2021 
Annette skriver resten.  

7. Eventuelt 
 

Grete har studieorlov fra 1. feb.–30. apr. 2020 
Henrik studieorlov midt sept – midt dec. 2020 

8. Kommende møder 2020 
 

26. feb. Kl. 12-14 hos Henrik i Bredballe 
2. juni kl. 9-11 i Kolding, Ejlersvej 6 
26. aug. Kl. 14-16 i Kolding, Ejlersvej 6 
25. nov. kl. 14-16 i Kolding, Ejlersvej 6 
 
18. marts 2020 Jysk Diakonikonvent for alle 
stifters diakoniudvalg På Lolland/Falster – 
invitation sendes ud med dette ref. 
 
Underudvalget mødes 30. januar kl. 12-14  
hos Marianne J. på Rødkælkvej 13. 

 
 
 

 
* Stiftsrådsmøde, hvor aktiviteter og aktivitetsniveau for kommende år og næstfølgende år drøftes.  

Drøftelse af rammer og aktiviteter sendes til orientering og  

drøftelse i provstiudvalgene med anmodning om respons i januar,  

dvs. inden ordinært møde i februar. 


