
Referat fra mødet i Lolland-Falster Stifts Sociale Arbejde 27.maj kl.14.00-16-00 

Sted: Østre Allé 2, 4800 Nykøbing Falster 

Til stede:   

Biskop Marianne Gaarden, marga@km.dk  

Mei Petersen Samvirkende Menighedpslejer, klp@menighedsplejer.dk  

Jens Erik Boesen, Næstformand for Guldborgsund kommunes Social, Sundhed og Omsorgsudvalg, 

jeboesen@mail.dk 

Inga Rasmussen, maras@lolland.dk 

Kathrine Asklund Brorsen Diakonipræst. kasb@km.dk  

Afbud fra: Lene Sletved og Flemming Jantzen. Christian Hyttel deltog ikke pga tekniske problemer.  

1. Dagsorden godkendt 

2. Referat godkendt 

3. Mei Petersen valgt som referent  

4. Godkendelse af vedtægter.  

Der blev drøftet flere ændringer: 

Punkt 3.1 vedrørende ”hæfte” skal fjernes.  

Ved punktet om indmeldingen, skal der stå, mulighed for udmelding. 

Der skal tilføjes et punkt, der vedrører medlemsfordele som fx koordinering, støtte, opfølgning 

osv.  

Punkt 7.3 skal fjernes. 

Punkt 7.2 skal der stå, at stiftsadministrationen varetager revision af regnskab. 

Punkt 7.4 skal omformuleres, så det er mere positivt.  

5. Ansættelse.  

 

Stillingsopslaget blev diskuteret og små rettelser blev tilføjet.  

Stillingen bliver slået op i stiftets nyhedsbrev 2. juni.  

Kathrine sørger for at stillingen bliver slået op på Jobnet, i Folketidende, på Stiftets 

hjemmeside, i frivilligcentre både i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.  

Mei sørger for opslaget bliver sendt rundt i Samvirkende Menighedsplejers netværk.  

 

6. Kommunikationsstrategi. 

Der blevet drøftet kommunikation.  
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Det er vigtigt at kommunikationen overfor sognene bliver konkret fx den gode historie. 

Det er vigtigt i forhold til at kommunikere overfor sognene, at succeskriteriet for en 

aktivitet godt kan være fx 5 deltagere.  

Vi vender tilbage til punktet vedrørende kommunikation, ved fremtidige møder.  

 

7. Forslag til idékatalog og mulige sociale projekter i stiftet. Udleveres på mødet.  

Kathrine vedhæfter hendes liste med ideer.  

 

8. Stiftets Diakoniudvalg – et bindeled til sogne og menighedsråd  

 

9. Diakoni- og pilgrimsbil. 

Både Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune har busser, der bruges i forbindelse 

med aktiviteter for ældre.  

Inga Rasmussen og Jens Erik Boesen opfordrede til at diakonipræsten og den kommende 

ansatte, tager kontakt til kommunerne, når der er konkret brug for en bus. Så kan 

kommunens folk tage stilling til det enkelte arrangement.  

10. Næste møde. Vi har ikke aftalt næste møde. Vi holder et Teams møde den 28. juni kl. 10. 

Der er sendt invitation til dette møde. På dette møde vil Mei og Kathrine informere om 

ansættelsen af koordinatoren. Næste fysiske møde skal planlægges ved dette møde.  

11. Evt. 

Lolland-Falster Stift har indgået et samarbejde med Kirkefondet om et udviklingsprojekt. 

Der kan muligvis vise sig mulighed for et samarbejde med Lolland-Falster Stifts Sociale 

Arbejde og lokale projekter udsprunget af Kirkefondets projekt. Det må tiden vise.  

 

 


