
        

 

Dagsorden  
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 14.30 – 17.30 
 

Referat 
  

Mødet afholdes: 
Hos provst Grete Wigh-Poulsen, provstikontoret. Ej-
lersvej 6, 6000 Kolding. 

Mødedeltagere: 
Grete Wigh-Poulsen, Annette Langdahl, Henrik 
Johannessen, Sigrid Horsholt Pedersen, Mari-
anne Jespersen, Lars Rahbek og Per Søgaard. 
Desuden biskop Marianne Christiansen. 
Afbud fra Karsten Nissen. 
 

1. Velkommen. Godkendelse af dagsordenen 
 

Godkendt 

2. Vi har i 2016 gennemført 3 væsentlige initiati-
ver, der peger fremad – og kalder på en over-
ordnet vision, strategi og målsætninger i sam-
arbejde med Stiftsrådet. 
a) Mødet med Morten Aagaard (”Drømmen: 

Tre klare diakonale aktiviteter i alle sogne 
i næste valgperiode) 

b) mødet med de 8 diakonale organisationer  
c) og – ikke mindst studieturen til Oslo (en 

fælles overordnet diakoni-vision, -strategi 
og -målsætning i Haderslev Stift?) 

Drøftelse på dette møde om det mål er reali-
stisk - og hvad der skal til for at komme der-
hen. 
 

Marianne Christiansen orienterede om Stifts-
rådets ønsker om at udarbejde ny strategi og 
målsætninger for de kommende år i stift og 
sogne. Det vil derfor være særdeles velkom-
ment, hvis Diakoniudvalget vil komme med 
udspil til formuleringer, som vi kan afstemme 
og justere med biskoppen, inden det sendes 
til Stiftsrådets bearbejdning og vedtagelse. 
Mødets deltagere oplever alle, at der er en 
væsentlig bedre mulighed og forståelse af di-
akoniens plads i sognene. Ordet ’diakoni’ op-
leves ikke så fremmed længere og menigheds-
rådene er mere ansvarlige og bevidste om den 
del af menighedsrådenes opgave end vi tidli-
gere har set.  
 
Vi skal derfor snarest i gang med at formulere 
fælles vision, strategi og målsætninger bl.a. 
med inspiration fra de tre nævnte inspiratio-
ner i dagsordenen til i dag. 
 
Ud over de konkrete inputs nævnt i dagsorde-
nen, kom samtalen også ind på dialogen med 
kommunerne i forlængelse af biskoppens og 
de enkelte provsters samtaler med borgme-
strene i vort område i 2016. Grete Wigh-
Poulsen gav tilsagn om, at man i Kolding prov-
sti vil arbejde på at lave en folder / katalog 
til de kommunale myndigheder, der bliver en 
praktisk vejledning på muligheder, kontakter 
og konkrete aktiviteter, der findes i provstiet. 
I bedste fald kunne denne folder blive skabe-
lon/til inspiration for andre provstier.  
 

3. Udkast til brev i marts til alle menighedsråd Lars præsenterede udkast og ideen med brev 



        

 

efter menighedsrådsvalget i 2016 med henblik 
på etablering af diakonikontaktpersoner i alle 
sogne. v/ Lars 
 

til alle MR. Der er fuld tilslutning til, at Lars 
redigerer brevet færdigt med billeder m.v. 
klar til udsendelse i marts. 

4. Næste fyraftensmøde: 
Vi talte sidst om bl.a. temaet frivillige. Jeg har 
kontaktet Connie Hjelm, der henviser til Con-
nie Jantzen, centerleder på Filadelfia. Se mere 
her  
 

Der er enighed om temaet om ”frivillige i fol-
kekirken”.  
Ud over Connie Jantzen blev også anbefalet 
Rie Frilund Skårhøj, der er kendt som en god 
formidler og har skrevet en bog om temaet. 
Også Kirkefondet blev nævnt. MCH nævnte 
yderligere en mulighed (sendes til Per). Per 
arbejder videre med de nævnte navne.  
Aftenens forløb: fyraftensmøde onsdag den 
15/11 kl. 17.00 – 21.00. Biskoppen har givet 
tilsagn om at medvirke til en kort andagt. Ma-
rianne Jespersen undersøger om mødet kan 
afholdes i Simon Peter Kirke & sognegård. 
 

5. Udgivelse af en 3. udgave af ”Livet om at gø-
re” i 2018 eller 2019. 3 udgave bør også være 
elektronisk og dynamisk, så den løbende efter-
følgende kan suppleres. Stikord til processen 
og handlingsplan. Hvem går i arbejdsgruppen? 
 

Vi besluttede at lave en 3. udgave af ”Livet 
om at Gøre”. 
Marianne Jespersen, Anette Langdahl og Lars 
Rahbek laver oplæg til processen inden vort 
næste udvalgsmøde – herunder økonomi, krav 
til ressourcer for udgivelsen, som så må drøf-
tes med stiftsrådet. Der må forventes behov 
for et større beløb til udgivelsen. 
 
Vi drøftede muligheden for at få hjælp til 
bl.a. håndtering af database, ønske om mulig-
heder for at gøre ”Livet om at gøre” dyna-
misk, ved hele tiden at fylde nye tiltag m.v. 
ind. Per prøver at konkretisere ønsker og be-
hov over for stiftet (i første omgang Birthe 
Jørgensen med cc til biskoppen) 
 

6. Referat af mødet med Dansk Diakoniråd på Ny-
borg Strand. Sigrid og Per – og Marianne Chri-
stiansen deltog  
 

Mødet blev kort refereret. Vore repræsentan-
ter på mødet udfordrede Dansk Diakoniråd til 
ikke kun at tænke organisationsdiakoni men 
også tage sognediakoni ind under deres gøren 
og laden. 
  

7. Drøftelse af rapport vedr. studieturen. Flere 
initiativer? 
 

Tak for de fine udgaver af rapporten. Et par 
pejlemærker og tiltag kunne være:  

 Der er også fra Norge mange konkrete dia-
konieksempler, som vi kunne overveje at 
tage med i kommende udgave af ”Livet 
om at gøre”. 



        

 

 Sangbog med diakonale salmer. Sigrid og 
Per kommer med oplæg til næste ud-
valgsmøde. 

 Rejsedeltagerne på studieturen gav tilsagn 
om at skrive nogle små inspirationer / ar-
tikler til hjemmeside og nyhedsbrev af en-
keltoplevelser fra studieturen. Bl.a. inspi-
rationen ’Projekt 13:20’ var flere i udval-
get meget optaget af. Hvem vil skrive om 
det? 

 Rapporterne sendes sammen med et op-
følgningsbrev til de 8 diakonale organisati-
oner, vi havde besøg af i november med 
følgebrev der highlightet et par ’konklusi-
oner. Per kommer med udspil, der sendes 
rundt til høring. 
  

8. Møde med formandskabet for Stiftsrådet tors-
dag den 6. april – formentlig kl. 09.00. Hvem 
vil med sammen med Per? Indhold? 
 

Per tager til mødet. Flere vil være velkomne! 

9. Kommentarer til budget for 2017 – 2018 til 
Stiftsrådet. Se vedhæftet fil 6/2 
 

Til orientering 

10. Kommende møder i udvalget: 
 

Tirsdag den 9. maj kl. 14.30 -17.00 

11. Evt. 
 

Mai-Britt Josephsen Knudsen, sognepræst i 
Varnæs, Aabenraa Provsti, bliver nyt medlem 
af Diakoniudvalget 
 

 
På lidt længere sigt:  

 2018: Stiftsudvalget for Diakoni i Haderslev Stift skal være vært for de jyske Diakoniudvalgs 
fælles inspirationsmøde i foråret 2018 

 2019: Evt. ny provstirunde om diakonien i 2019? 
 
 
 


