
Referat af møde i diakoniudvalget, onsdag d. 7.februar 2018 i Sakskøbing Sognegård 
 
Tilstede var: Kathrine Ask Brorsen, Eva Heyn, Lisbeth Lumby 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. valg af referent 
3. Valg af ny formand for udvalget 
4. eftersyn af udvalgets kommissorium og formålsparagraf 
5. Hvad skal ske i 2018? 
6. Langsigtede mål og planer 
7. evt. 
 
Ad 1) Dagsorden godkendt 
Ad 2) Lisbeth valgt som referent 
Ad 3) Kathrine Ask Brorsen blev valgt som formand. Da udvalget ikke var fuldtalligt gives hermed 
14 dages indsigelsesfrist, dvs. senest 22. Februar 2018. Hvis ingen indsigelse fremsendes, 
betragtes valget som bindende.  
Ad 4) Det gældende kommissorium blev drøftet og rettelser foreslået. Formanden sørger for at 
redigere kommissoriet og fremsende det til Stiftsråd til orientering godkendelse. 
Ad 5) Udvalget påtænker at arbejde med problemstillingen omkring unge mennesker og de mange 
udfordringer der er ved at være ung i dag. Massivt pres på de sociale medier, pornoficeringen, den 
alt for lette adgang til narkotika osv.  
 
Ad 6) udvalget vil arbejde på at opdatere overblikket over de diakonale foretag der findes i stiftet.  
 
Ad 7) udvalget drøftede bla. Den skjulte gruppe af mennesker som har stort behov for 
menneskelig nærvær(også), nemlig psykisk syge, stofmisbrugere og yngre mennesker med 
ensomhed som udfordring. 
Forslag om at lave en indflyttergruppe til at hjælpe de mennesker der efter en periode på 
institutioner som fx Sønderskovhjemmet pludselig sluses ud i egen bolig og overlades meget til 
dem selv. Gruppen skulle primært hjælpe med at omdanne de hvide vægge til et rigtig hjem, og 
sekundært fungere som en anden form for kontakt, hvor det praktiske bliver fællesnævneren.  
Det blev også drøftet, at udvalget kunne have stor nytte af at invitere nye samarbejdspartnere 
med, fx ssp konsulenter, seniorvejledere, andre kirkelige diakonale foreninger/organisationer.  
 
Endelig blev næste møde berammet til d. 12. april kl. 9-11, Klosterstræde 3, Nykøbing F. 


