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Referat	  af	  Diakonhøjskolens	  Diakonforbunds	  generalforsamling	  20.	  juni	  2015	  

Generalforsamlingen	  begyndte	  med,	  at	  der	  blev	  sunget:	  Vi	  rækker	  vore	  hænder	  frem.	  

Efterfølgende	  blev	  der	  budt	  velkommen	  af	  formanden	  Birthe	  Fredsgaard.	  

Dagsorden:	  

1.	  Valg	  af	  dirigent,	  referent	  og	  stemmetællere	  

Dirigent:	  Bestyrelsen	  foreslår	  Søren	  Kjærgaard	  Jensen	  og	  han	  blev	  valgt	  af	  forsamlingen.	  	  

Dirigenten	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indvarslet	  ifølge	  vedtægterne.	  

Referent:	  Bestyrelsen	  foreslår	  Christian	  Fredsgaard	  og	  han	  blev	  valgt	  af	  forsamlingen.	  

Stemmetællere:	  Flemming	  Skov	  Pedersen	  og	  Leif	  Jessen	  

Antal	  stemmeberettigede	  personer:	  55.	  

2.	  Bestyrelsens	  beretning	  og	  godkendelse	  heraf	  

	  
Tak	  til	  Søren	  Kjærgaard	  Jensen	  fordi	  du	  vil	  være	  ordstyrer	  på	  denne	  generalforsamling	  og	  tak	  til	  Christian	  
Fredsgaard	  fordi	  du	  vil	  skrive	  referat	  fra	  mødet.	  
	  
Jeg	  vil	  gerne	  præsentere	  bestyrelsen	  for	  generalforsamlingen:	  Vi	  er	  5	  folkevalgte	  i	  bestyrelsen.	  Kristian	  
Dam,	  næstformand,	  Werner	  Wittekind	  kasserer,	  Kirsten	  Karup	  Nielsen,	  Ole	  Smed,	  Jens	  Maibom	  Pedersen,	  
forstander	  på	  skolen	  og	  født	  medlem	  af	  bestyrelsen	  og	  bestyrelsens	  sekretær	  Bent	  Ulrikkeholm.	  
	  
Min	  beretning	  bliver	  lidt	  kort,	  da	  jeg	  allerede	  har	  nævnt	  mange	  ting	  under	  kaffen.	  
Her	  blev.	  bl.a.	  nævnt:	  diakonbladet,	  diakonbladet	  på	  facebook	  ,	  diakonforbundets	  hjemmeside,	  
handicaplejre,	  Projekt:	  Diakoni	  i	  sogne	  -‐	  en	  værktøjskasse,	  seniorstævnet,	  bestyrelsens	  deltagelse	  i	  
diakonindvielser,	  årsmøde,	  forbundets	  adressekartotek,	  Bent	  Ulrikkeholms	  arbejdsområder	  som	  
diakonsekretær	  og	  en	  TAK	  til	  Diakonhøjskolens	  for	  en	  gratis	  dag	  til	  os	  alle.	  
	  
Jeg	  kan	  supplere	  med	  at	  Diakonhøjskolens	  Diakonforbund	  og	  Diakonforbundet	  Filadelfia	  har	  haft	  et	  godt	  og	  
konstruktivt	  fællesmøde.	  Bestyrelsen	  her	  fra	  tog	  færger	  til	  Sjælland	  og	  vi	  havde	  god	  dag	  sammen.	  Her	  talte	  
vi	  især	  om	  Diakonbladet	  som	  vi	  er	  fælles	  om,	  og	  om	  Hjemmesiden:	  Diakonforbundet.dk	  som	  vi	  også	  er	  
fælles	  om.	  
	  
Visionsdrøftelse	  
	  
Der	  er	  i	  øjeblikket	  616	  medlemmer.	  Det	  er	  ca.	  det	  samme	  som	  sidst.	  Men	  mange	  medlemmer	  er	  
pensionister	  eller	  efterlønnere	  og	  mange	  er	  nyuddannede	  og	  er	  på	  ½	  kontingent	  de	  første	  2	  år.	  Kontingent	  
indtægterne	  er	  forsat	  let	  faldende.	  
	  
	  
I	  løbet	  af	  hvert	  arbejdes	  år	  har	  bestyrelsen	  haft	  en	  visionsdrøftelse	  på	  dagsordenen.	  Hvor	  er	  vi	  og	  hvor	  er	  vi	  
på	  vej	  hen.	  	  Hvad	  mod	  medlemmerne	  eftersøger.	  Hvordan	  kan	  vi	  være	  en	  spændende	  og	  inspirerende	  
diakonforbund	  både	  for	  den	  ældre	  gruppe	  og	  for	  de	  helt	  nyuddannede	  diakoner.	  Diakonforbundet	  er	  for	  
mig	  at	  se	  på	  mange	  måder	  i	  et	  vadested.	  Vi	  har	  endnu	  ikke	  mærket	  de	  store	  årgang	  som	  kommer	  og	  
forhåbentlig	  bliver	  i	  diakonforbundet.	  Men	  som	  også	  kan	  give	  det	  økonomiske	  råderum,	  til	  at	  tænke	  helt	  ud	  



	   2	  

af	  boksen	  til	  gavn	  for	  medlemmerne.	  Alligevel	  tror	  vi	  helt	  og	  fast	  på	  at	  vi	  er	  på	  vej	  mod	  bedre	  tider.	  For	  det	  
diakonalt	  netværk	  er	  for	  mig	  helt	  basalt,	  hvis	  vi	  som	  diakoner	  skal	  fastholde	  en	  diakonalt	  faglig	  identitet	  
ude	  i	  arbejdslivet.	  
Men	  visioner	  og	  øje	  for	  fremtidige	  opgaver.	  	  Dem	  har	  vi	  mange	  af	  i	  bestyrelsen.	  
	  
Diakonforbundet	  som	  diakonalt	  netværk:	  Et	  fællesskab,	  som	  kan	  fastholde	  og	  videreudvikle	  den	  
diakonidentitet,	  som	  jeg	  tror	  er	  utrolig	  svært	  at	  fastholde	  og	  bruge	  aktivt	  og	  kreativt,	  hvis	  vi	  ikke	  har	  et	  
stærkt	  netværk	  Diakonblad,	  hjemmeside,	  facebook,	  diakoniaftner,	  fyraftensmøder,	  og	  meget	  mere.	  
	  
Diakonforbundet	  i	  dialog	  med	  medlemmerne.	  Diakonforbundet	  skal	  ikke	  eksistere	  fordi	  bestyrelsen	  vil,	  eller	  
fordi	  der	  var	  engang.	  Der	  skal	  være	  en	  gensidig	  dialog	  og	  åbenhed.	  
	  
Diakonforbundets	  synlighed	  på	  Diakonhøjskolen	  blandt	  de	  studerende:	  De	  studerende	  må	  nødvendigvis	  
have	  kendskab	  til	  diakonforbundet	  for	  at	  have	  en	  viden	  om	  dette	  netværk,	  denne	  diakonforbund.	  I	  alt	  for	  
mange	  år,	  har	  vi	  fra	  diakonforbundet	  ikke	  set	  vigtigheder	  af,	  at	  være	  i	  tæt	  dialog	  og	  informations	  niveau	  
med	  de	  studerende.	  Det	  er	  Bent	  rigtig	  godt	  til	  at	  tage	  hånd	  om	  nu.	  Men	  alting	  kan	  gøres	  bedre.	  
	  
Diakonforbundets	  muligheder	  for	  fagligt,	  diakonalt	  vidensdeling:	  Hvis	  vi	  som	  diakoner	  skal	  kunne	  gøre	  en	  
forskel	  på	  arbejdsmarkedet	  i	  dag,	  kræver	  det	  en	  høj	  faglighed.	  Det	  får	  man	  også	  her	  på	  skolen.	  Men	  
fastholde	  fagligheden	  med	  en	  diakonal	  drejning.	  Det	  vil	  vi	  gerne	  i	  bestyrelsen	  have	  endnu	  mere	  fokus	  på.	  
	  
Diakonforbundet	  muligheder	  for	  forsat	  diakonalt	  implementering	  i	  den	  danske	  folkekirke:	  Med	  projektet	  
diakoni	  i	  sognene	  er	  diakonforbundet	  med	  til	  at	  bidrage	  og	  inspirere	  til	  diakoni	  i	  folkekirken.	  Og	  en	  
værktøjskasse	  er	  altid	  under	  forandring,	  så	  vi	  og	  andre	  kan	  hele	  tiden	  bidrage	  til	  denne	  implementering.	  
Måske	  med	  flere	  links	  fra	  hjemmesiden.	  
	  
I	  formiddags	  har	  Bent	  Ulrikkeholm	  fortalt	  om	  og	  vist	  eksempler	  på	  diakonforbundets	  nye	  hjemmeside	  	  og	  
vores	  projekt:	  Diakoni	  i	  sogne	  -‐	  en	  værktøjskasse.	  Der	  er	  et	  ekstranummer	  af	  Diakonbladet	  sat	  ind	  som	  
indstik	  i	  Diakonbladet	  i	  juni	  herom.	  	  
	  
Tak	  for	  nu.	  Og	  så	  er	  der	  tid	  og	  mulighed	  for	  debat	  med	  bestyrelsen	  om	  dens	  arbejde.	  	  	  
(	  Se	  nyt	  fra	  diakonforbundet,	  fremlagt	  ved	  eftermiddagskaffen,	  nederst	  på	  referatet	  fra	  
generalforsamlingen	  )	  
	  
Spørgsmål	  fra	  salen:	  Der	  var	  ingen	  spørgsmål	  eller	  kommentarer	  fra	  salen.	  

Beretningen	  blev	  derefter	  godkendt	  ved	  klapsalve.	  

	  

3.	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  regnskab	  

Kasseren	  Werner	  Nielsen	  Wittekind	  fremlagde	  regnskabet.	  

Revisionen	  havde	  ikke	  nogen	  bemærkninger.	  

Der	  er	  brug	  for	  flere	  medlemmer	  for	  at	  holde	  økonomien.	  Opfordring	  til	  at	  lave	  reklame	  om	  at	  være	  
medlem	  af	  forbundet.	  

Der	  blev	  spurgt	  til	  note	  2	  vedr.	  opmærksomheder	  m.m.	  Er	  denne	  udgift	  ikke	  udelukkende	  
bestyrelsesudgifter.	  Kasseren	  svarede	  at	  der	  var	  flere	  ting	  indeholdt	  i	  dette	  beløb,	  og	  at	  det	  kun	  var	  en	  lille	  
del	  der	  er	  bestyrelsesudgifter.	  Her	  under	  også	  gaver	  til	  de	  nye	  diakoner.	  
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Regnskabet	  blev	  herefter	  godkendt	  med	  55	  stemmer	  

4.	  Nyt	  fra	  diakonhøjskolen	  

Jens	  Maibom	  orienterede	  inden	  kaffen	  og	  havde	  ikke	  yderligere	  på	  generalforsamlingen.	  

Der	  var	  spørgsmål	  fra	  salen:	  

Christian	  Fredsgaard:	  Hvordan	  bevare	  uddannelsens	  særpræg	  med	  dens	  kærneværdier,	  hvor	  der	  er	  fokus	  
på	  det	  hele	  menneske.	  	  

Mogens	  Stig	  Nielsen:	  Er	  det	  stadig	  muligt	  at	  komme	  på	  skolen	  med	  en	  håndværksmæssig	  baggrund:	  Her	  er	  
det	  godt	  at	  komme	  til	  en	  samtale.	  Der	  er	  overvejelser	  om	  der	  skal	  knyttes	  en	  samtale	  på.	  
Realkompetencevurdering.	  

Der	  blev	  spurgt	  til	  en	  sundhedsuddannelse.	  Jens	  svarede	  at	  der	  stadig	  arbejdes	  på	  dette.	  

Læst	  annonce	  i	  socialpædagogen	  om	  socialdiakoner.	  Dejlig	  at	  I	  er	  med	  både	  fagligt	  og	  åndeligt.	  	  

Tak	  til	  Jens	  Maibom	  for	  sit	  engagement	  på	  skolen,	  lyd	  fra	  dirigenten,	  efterfulgt	  af	  klapsalve.	  

5.	  Indkomne	  forslag	  –	  Der	  er	  ingen	  indkomne	  forslag.	  

6.	  Valg	  til	  Diakonforbundets	  bestyrelse	  

Birthe	  Fredsgaard	  og	  Werner	  Wittekind	  er	  på	  valg	  og	  modtager	  genvalg	  

Jens	  Smedegaard	  opstiller	  også	  til	  bestyrelsen	  

Jens	  Smedegaard	  præsenterede	  sig.	  	  

Werner	  Wittekind	  meddeler	  under	  præsentationen,	  at	  han	  har	  trukket	  sit	  kandidatur	  og	  ønsker	  i	  en	  
overgangsperiode	  at	  være	  bogholder	  indtil	  januar	  2016.	  

Birthe	  Fredsgaard	  præsenterede	  sig.	  

Jens	  Smedegaard	  og	  Birthe	  Fredsgaard	  blev	  valgt	  til	  bestyrelsen	  med	  håndsoprækning.	  	  

Valg	  af	  suppleanter:	  

Connie	  Kjærgaard	  Jensen	  opstiller	  som	  suppleant.	  

Da	  der	  spørges	  til	  en	  suppleant	  mere	  på	  generalforsamlingen,	  vil	  Werner	  Wittekind	  gerne	  være	  suppleant,	  
hvis	  der	  ikke	  er	  andre	  der	  vil.	  	  

Herefter	  siger	  Mette	  Krag	  Jensen	  at	  hun	  gerne	  vil	  stille	  op	  som	  suppleant.	  

Der	  er	  skriftlig	  afstemning,	  for	  at	  afgøre	  hvem	  der	  er	  1.	  og	  2.	  suppleant.	  

Det	  skriftlige	  valg	  viste	  følgende	  resultat	  

1. Suppleant:	  Connie	  	  Kjærgaard	  Jensen	  med	  22	  stemmer	  
2. Suppleant:	  Mette	  Krag	  Jensen	  med	  18	  stemmer	  

5	  	  blanke	  stemmer.	  	  
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7.	  Valg	  til	  Diakonhøjskolens	  bestyrelse:	  

Bestyrelsen	  foreslår	  Mogens	  Stig	  Nielsen.	  

Mogens	  Stig	  Nielsen	  er	  valgt	  for	  en	  4	  årig	  periode	  med	  klapsalve.	  

	  

8.	  Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  budget:	  

Werner	  Wittekind	  fremlægger	  budget	  2016.	  Der	  udviser	  et	  overskud	  på	  5000	  kr.	  

Budgettet	  blev	  vedtaget	  med	  	  55	  stemmer	  for.	  	  

Kontingentfastsættelse	  –	  Bestyrelsen	  foreslår	  uændrede	  satser.	  

Forslaget	  med	  uændret	  kontingentsats	  blev	  godkendt	  

9.	  Valg	  af	  revisorer	  –	  Bestyrelsen	  opstiller	  Frank	  Skovgaard	  Engdal,	  til	  valg	  for	  2015	  –	  2017	  

Ole	  Bjergely	  Christensen	  har	  besluttet	  at	  stoppe	  som	  intern	  revisor.	  	  

Frank	  Skovgaard	  Engdal	  valgt.	  

10.	  Eventuelt	  

Forslag	  til	  at	  bestyrelsen	  udpeger	  dirigent	  og	  referent.	  Der	  stilles	  spørgsmål	  om,	  	  det	  er	  lovligt	  i	  følge	  
foreningsloven.	  En	  anden	  foreslår	  at	  der	  kunne	  være	  godt	  med	  fortsat	  valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  under	  
generalforsamlingen.	  Dette	  giver	  mulighed	  for	  kampvalg	  om	  dirigent	  og	  referent	  opgaverne.	  

Reklameindslag	  ved	  Mette	  Krag	  Jensen:	  Om	  nytårskonventet	  i	  Århus	  –	  hvortil	  alle	  indbydes.	  Prisen	  for	  
denne	  aften	  er	  100	  kr.	  	  	  

Formanden	  rettede	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  for	  en	  god	  og	  konstruktiv	  generalforsamling.	  

Referent:	  Christian	  Fredsgaard	  

Bilag:	  

Nyt	  fra	  Diakonforbundet.	  Fremlagt	  ved	  eftermiddagskaffen	  af	  formand	  Birthe	  Fredsgaard	  :	  

I	  	  diakonforbundets	  bestyrelse	  har	  vi	  i	  det	  seneste	  år	  talt	  meget	  om	  værktøjskasse	  i	  forbindelse	  med	  et	  
spændende	  projekt	  og	  den	  skal	  vi	  også	  høre	  mere	  om	  lidt	  senere.	  
Men	  det	  får	  mig	  til	  at	  tænke	  på:	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  værktøjskasse	  jeg	  bære	  rundt	  på,	  og	  hvad	  er	  der	  i	  min	  
værktøjskasse.	  Er	  det	  kun	  den	  store	  hammer	  jeg	  bruger,	  har	  jeg	  glemt	  hvordan	  jeg	  bruger	  den	  lille	  mejsel,	  
bruger	  vi	  det	  værktøj	  vi	  har	  og	  giver	  vi	  plads	  i	  kassen	  til	  at	  få	  noget	  nyt,	  smart	  og	  det	  er	  banebrydende.	  
Hvad	  er	  det	  for	  gode	  ting	  med	  har	  med	  i	  vores	  diakonale	  værktøjskasse,	  kan	  vi	  huske	  hvad	  vi	  fik	  i	  kassen	  da	  
vi	  gik	  på	  Diakonhøjskolen,	  tør	  vi	  være	  kreative,	  anderledes,	  videns	  delende	  og	  bruge	  os	  selv.	  Gør	  vi	  brug	  af	  
diakonale	  fællesskaber	  til	  at	  få	  diakonidentiteten	  pusset	  op.	  	  
Diakonforbundet	  er	  som	  en	  stor	  værktøjskasse.	  En	  fantastisk	  broget	  flok	  af	  uddannede	  diakoner	  med	  en	  
utrolig	  masse	  forskellig	  værktøj.	  Det	  er	  bare	  en	  spørgsmål	  om	  hvor	  meget	  der	  bliver	  taget	  op	  af	  den	  og	  hvor	  
meget	  der	  bliver	  puttet	  i	  værktøjskassen	  til	  fælles	  udvikling	  og	  til	  gavn	  og	  glæde	  for	  de	  mennesker	  som	  
diakonerne	  omgås	  i	  det	  daglige	  arbejde.	  	  
Derfor	  vil	  vi	  altid	  gerne	  være	  flere	  medlemmer	  i	  diakonforbundet.	  At	  stå	  sammen	  om	  at	  bevare	  
diakonidentiteten	  ,	  styrke	  det	  faglige	  og	  være	  i	  en	  konstant	  udvikling,	  også	  når	  det	  gælder	  om	  at	  gå	  foran	  
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og	  tale	  den	  svages	  sag.	  Diakoni	  er	  på	  mange	  måder	  ikke	  et	  fy	  ord	  som	  for	  år	  tilbage.	  Denne	  mulighed	  må	  vi	  
udnytte	  og	  bakke	  op	  om	  diakonien	  men	  også	  bakke	  op	  om	  Diakonhøjskolen.	  	  
	  Fra	  diakonforbundets	  vil	  vi	  gerne	  give	  en	  kæmpe	  kuldeklap,	  for	  det	  store	  arbejde	  der	  fra	  Diakonhøjskolen	  
er	  lagt	  i,	  for	  at	  komme	  så	  langt	  i	  uddannelsessystemet.	  At	  få	  stemplet	  som	  anerkendt	  uddannelse,	  få	  
udarbejdet	  studieplaner	  og	  yderst	  tidskrævende	  og	  utrolig	  udforende.	  Dette	  viser	  at	  skolen,	  Jens	  Maibom,	  
som	  forstander	  og	  en	  aktiv	  personale	  gruppe,	  hele	  tiden	  har	  fokus	  på,	  at	  uddannelsen	  hele	  tiden	  tilpasses	  
og	  udvikles	  til	  nutidens	  kræv.	  	  
Jeg	  synes	  vi	  skal	  give	  diakonhøjskolen,	  Jens	  Maibom	  og	  skolens	  	  personale	  en	  stor	  klapsalve.	  	  
	  
Diakonbladet	  som	  udgives	  sammen	  med	  Diakonforbundet	  Filadelfia	  udkommer	  4	  gange	  om	  året	  hvor	  de	  to	  
forbund	  hver	  har	  nogle	  sider.	  Her	  forsøger	  Diakonhøjskolens	  diakonforbund	  at	  have	  nyt	  fra	  både	  skole	  og	  
diakonforbund.	  Men	  	  redaktionen	  er	  hele	  tiden	  på	  udkik	  efter	  diakoner	  der	  gerne	  vil	  bedrage	  til	  
fællesskabet	  via	  input	  og	  indlæg.	  I	  bestyrelsen	  tror	  vi	  forsat	  på	  et	  diakonblad	  i	  papirform.	  Til	  glæde	  for	  
mange	  medlemmer,	  men	  også	  som	  signalværdi	  når	  bladet	  ligger	  til	  fri	  afbenyttelse	  f.	  eks	  her	  på	  skolen.	  Jeg	  
vil	  gerne	  sige	  en	  stor	  tak	  til	  redaktionen	  af	  bladet	  og	  til	  dem	  der	  skriver	  i	  bladet.	  Det	  er	  et	  meget	  stort	  
arbejde	  at	  skaffe	  materiale	  til	  et	  blad,	  få	  det	  sat	  op	  til	  de	  aftalte	  tidsfrister.	  Et	  stort	  og	  krævende	  arbejde.	  
Mange	  tak.	  

	  
Diakonbladet	  er	  også	  på	  facebook.	  Man	  kan	  sige	  at	  diakonbladet	  er	  monolog	  og	  facebook	  er	  dialog.	  Det	  
giver	  mulighed	  for	  hurtigt	  at	  komme	  med	  nyheder,	  som	  f.eks.	  i	  torsdags	  hvor	  der	  var	  indvielse	  af	  22	  nye	  
diakoner.	  2	  timer	  efter	  var	  der	  video	  fra	  kirken	  på	  facebook	  og	  4	  timer	  efter	  var	  den	  nået	  ud	  til	  100	  
personer.	  

	  
Diakonforbundet	  har	  en	  hjemmeside	  og	  snart	  en	  ny	  hjemmeside.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  jeg	  gerne	  sige	  en	  stor	  
tak	  til	  Martin	  Skipper	  som	  siden	  2005	  har	  været	  ansvarlig	  for	  hjemmesiden.	  Det	  har	  været	  et	  utrolig	  godt	  og	  
konstruktivt	  samarbejde	  	  
Så	  vil	  Bent	  Ulrikkeholm	  fortælle	  om	  den	  nye	  hjemmeside.	  	  
	  
Som	  vi	  fortalte	  sidste	  år	  fik	  diakonforbundet	  i	  feb	  .2014	  meddelelse	  fra	  Den	  folkekirkelige	  udviklingsfond,	  
besked	  om	  at	  vi	  var	  bevilget	  penge	  til	  et	  projekt.	  Det	  vil	  Bent	  fortælle	  mere	  om	  nu.	  

	  
Diakonforbundet	  har	  i	  året	  løb	  arbejdet	  med	  handicaplejre.	  Det	  vil	  Ole	  Smed	  fortælle	  mere	  om	  nu.	  
	  
Som	  i	  nok	  har	  set	  i	  det	  sidste	  diakonbladet	  bliver	  der	  også	  i	  år	  seniorstævne	  her	  på	  Diakonhøjskolen.	  I	  år	  i	  
den	  første	  uge	  af	  august	  og	  det	  bliver	  et	  jubilæum	  stævne.	  20	  år.	  De	  sidste	  år	  har	  der	  været	  ca.	  80	  -‐	  90	  
deltagere.	  Helt	  fantastik.	  Stor	  tak	  til	  de	  diakoner	  som	  bruger	  mange	  timer	  på	  planlægning	  og	  afvikling	  af	  
dette	  stævne.	  
	  
Bestyrelsen	  for	  diakonforbundet	  har	  også	  deltaget	  i	  de	  to	  diakonindvielser	  der	  har	  været	  i	  det	  forløbne	  år.	  I	  
januar	  blev	  15	  nye	  social	  diakoner	  indviet	  og	  i	  torsdags	  blev	  22	  nye	  social	  diakoner	  indviet.	  En	  
bestyrelsesmedlem	  er	  med	  umiddelbart	  før	  gudstjeneste	  til	  at	  overrække	  diakonkorset	  til	  de	  nye	  diakoner	  
og	  under	  festmiddagen	  her	  på	  skolen	  overbringer	  et	  bestyrelsesmedlem	  en	  hilsen	  og	  et	  stort	  velkommen	  i	  
diakonforbundet	  til	  den	  nye	  medlemmer.	  
	  
Rundt	  i	  landet	  er	  der	  i	  flere	  diakonkredse	  mange	  godt	  og	  indholdsrige	  arrangementer.	  og	  kreativiteten	  er	  
stor.	  Gode	  foredragsaftener,	  diakoner	  der	  fortæller	  om	  arbejdslivet,	  institutionsbesøg	  m.m.	  	  
	  
Årets	  årsmøde	  fylder	  også	  meget	  på	  Diakonforbundets	  bestyrelsesmøder.	  Vi	  vil	  meget	  gerne	  om	  
årsmøderne	  kan	  få	  karakter	  af	  årets	  Diakondag.	  En	  gensynsdag	  med	  skolen	  ,	  andre	  diakoner,	  giver	  
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diakonidentiteten	  en	  fornyet	  brust,	  berige	  hinanden	  med	  input	  fra	  den	  virkelig	  verden	  til	  gavn	  for	  os	  selv,	  
skolen,	  nabo	  diakonen	  og	  den	  diakonale	  verden	  

Diakonforbundets	  adresse	  kartotek	  bliver	  fremover	  styret	  af	  diakon	  Hans	  Ejner	  Esbensen.	  Hvis	  i	  har	  adresse	  
ændring	  eller	  ved	  om	  nogen	  der	  har	  skriftet	  adresse,	  så	  giv	  endelig	  besked	  til	  Hans	  Ejner.	  Hvis	  I	  flytter	  skal	  
Hans	  Ejner	  have	  direkte	  besked.	  	  

	  
Diakonforbundet	  er	  i	  disse	  år	  meget	  udfordret	  af,	  at	  der	  er	  faldende	  indtægter.	  Mange	  medlemmer	  bliver	  
eller	  er	  pensioner/	  efterlønnere,	  andre	  ønsker	  ikke	  at	  være	  medlem	  mere,	  og	  de	  ny	  indviede	  diakoner	  
betaler	  ½	  kontingent	  de	  første	  2	  år.	  	  Hvis	  indtægterne	  falde	  yderligere	  er	  der	  bl.a.	  	  ikke	  penge	  til	  en	  
diakonsekretær.	  	  
Diakonforbundet	  er	  så	  privilegeret,	  at	  have	  Bent	  Ulrikkeholm	  ansat	  en	  dag	  om	  ugen,	  10	  måneder	  af	  året,	  
som	  bestyrelses	  sekretær	  og	  altmulig	  mand.	  Bent	  gør	  et	  kæmpe	  arbejde	  for	  at	  møde	  de	  studerende	  i	  løbet	  
af	  deres	  uddannelse	  her	  på	  skolen.	  Give	  de	  studerende	  en	  viden	  og	  forståelse	  for,	  hvad	  Diakonforbundet	  er	  
for	  en	  størrelse,	  dens	  muligheder	  og	  opgaver.	  
Bent	  er	  en	  af	  primus	  motorerne	  i	  Diakonbladets	  redaktion.	  Bent	  laver	  PR	  for	  Diakonforbundet,	  redigere	  
hjemmesiden,	  nyhedsbreve	  over	  mailen,	  arranger	  årsmøder	  og	  meget,	  meget	  mere.	  En	  funktion	  som	  er	  
helt	  uundværlig	  set	  fra	  min	  stol.	  Stor	  tak	  til	  Bent	  for	  et	  godt	  og	  særdeles	  konstruktiv	  samspil.	  En	  stor	  klap	  til	  
Bent.	  
	  
Tak	  til	  skolen,	  Jens	  Maibom	  for	  året	  gang	  i	  bestyrelsen	  og	  det	  særdeles	  gode	  samarbejde	  omkring	  skolen	  og	  
Diakonforbundet.	  Mange	  tak,	  at	  som	  sidste	  år	  ,	  betaler	  Diakonhøjskolen	  udgifterne	  til	  mad,	  lys	  og	  
toiletpapir.	  Det	  er	  vi	  yderst	  taknemlig	  for.	  Det	  betyder	  rigtig	  meget	  for	  diakonforbundet.	  Jeg	  håber	  at	  
mange	  af	  dagens	  deltagere	  vil	  kvittere	  for	  denne	  gestus	  ved	  at	  betale	  Diakonhøjskolen	  en	  rigtig	  god	  gave.	  
Du	  kan	  trække	  det	  fra	  i	  skat	  og	  Diakonhøjskolen	  får	  flere	  bidragydere.	  Det	  er	  en	  rigtig	  win	  -‐	  win.	  Husk	  at	  
indbetale	  et	  godt	  beløb	  når	  I	  kommer	  hjem	  i	  aften.	  
	  
Forsat	  god	  dag.	  
	  


