
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Indkaldelse til 4. møde i 
udvalget. 

Tirsdag d. 23. august 2016  
Kl. 17.00 -19.00 

Vinderup kirke og kulturhus Søndergade 31 A, 
Vinderup. 

 
Tilstede: Christian, Ole, Lissy, Mia og Søren 
Afbud: Gert 

 

 Dagsorden  Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 

mødet d. 24. maj 2016. 

Referatet godkendt 

3. Opsamling på referatet fra 24 

maj 2016. 

(jf. pkt. 4 i referatet) 

- Christian kontakter Johannes Nissen, 
Aarhus Universitet, med henblik på at få 
artiklen ”Diakoni – kirkens omsorgstjeneste” 

fra Kirken i dag lagt på stiftets hjemmeside. 
- I visionsformuleringen endte vi med ikke at 

bruge den norske kirkes formulering ordret, 
men tilpassede den til vores behov. 

4. Stiftets Hjemmeside om 
diakoni - hvordan gør vi den 
mere spændende? - Hvilke 

ting er der behov for? 

- Vi vil have vores diakoni-
visionsformulering på hjemmesiden. 
- Arbejdspapir for udvalget og arbejds- og 

projektgrupper. 
- ”Boks” med ”Diakoni – hvordan gør man 
det?” bl.a. med henvisning til 

Diakonforbundets diakonale værktøjskasse. 
- oprettelse af facebook-gruppe i tillæg til 

hjemmesiden. 
- NB: Vigtigt med opdateringer og nyt stof. 

5. Orientering fra Stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl 

Gert havde meldt afbud, men henviste til 
referatet fra sidste stiftsrådsmøde. 
- Fra biskoppens orientering til præsterne 

på stiftspræstekurset d. 10. august 2016: 
- 5 provstier (Ikast-Brande, Herning Nordre, 
Holstebro, Vesthimmerland og Lemvig) 

undersøger samarbejde med ”Kirkens 
Familiestøtte” som er udviklet i Aalborg stift. 

- Danske kirkedage skal næste gang holdes i 
Herning (2019). 
- Projekt om indsamling af brugte 

konfirmationskjoler og jakker/bukser. 
- Viborg er blevet pilgrimsstift. Der er en 

oplagt sammenhæng mellem diakoni og 
pilgrimstanken og nøjsomhed. 

6. Hvordan formidler vi 

diakonien til de enkelte 

Vi følger op på visionsspørgsmålene, der 

sendes ud til de nye menighedsråd. De svar 
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menighedsråd i det nye år. vi modtager følges op med yderligere tilbud. 
Vi ønsker også at skabe kontakt til 

menighedsplejerne lokalt. Vi vil også gerne 
fremme samarbejde mellem diakonale 
organisationer og sogne, hvor 

organisationerne har arbejde lokalt. 

7. Opfølgning på projektgrupper 

og arbejdsgrupper. 

Arbejdsgrupper: 

- Arbejdsgruppe ”Sorggrupper” kører. 
- Arbejsgruppe ”Sjælesorg” er ved at være på 

plads. Torben Haahr, sognepræst i Skarp 
Salling, Niels Hankelbjerg, kateket, 
Holstebro, Jacob Krogh Ricardy, frivillig, 

Vorning. Der arbejdes på at finde en præst 
fra én af de større byer i stiftet. Der arbejdes 
også på at finde et menighedsrådsmedlem. 

Det er vigtigt at arbejdsgruppen dækker 
bredt teologisk og geografisk over Viborg 

Stift. 
- Arbejdsruppe ”Kirke for 
udviklingshæmmede.” Personer spørges. 

Mia er blevet udpeget som kontaktpræst for 
Viborg Stift til netværk for kirke for 

udviklingshæmmede. 
Projektgrupper 
- Der oprettes en projektgruppe til at følge 

projektet med ”Kirkens Familiestøtte” 

8. Orientering v/ Søren 

Christensen 

Der er lige ved at blive oprettet et 

erfaringsnetværk for præster, der arbejder 
med diakoni og diakonale opgaver. 

9. Hvilke opgaver skal vi satse 
på i de næste 2 år, og hvilke 
midler er der brug for. Her er 

der plads til alle visioner og 
ideer. Vi kan prioritere.  

- Synliggørelse af igangværende diakonalt 
arbejde i stiftet (både sognebaseret og i regi 
af diakonale organisationer.) 

- Evt. oplæg til workshop på 
Menighedsrådsforeningens årsmøde på 
Nyborg Strand (i samarbejde med andre 

stifters diakoniudvalg – diskuteres med de 
andre jyske udvalg 7. oktober i Ålborg). 

- Mulighed for samarbejde med 
kandidatuddannelsen i diakoni, vi kan 
tilbyde praksis-studier. Peter Lodberg 

kontaktes (af Søren) 
- Vi foreslår af stifternes diakoni-udvalg 
bliver repræsenteret i Dansk Diakoniråd. 

Tages med på mødet i Aalborg d. 7. oktober. 

10. Økonomi v/ Søren 

Christensen 
 

Intet særligt. Husk kørselsindberetning. 
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11. Evt.  - 7. oktober kl. 12, Jysk Diakonikonvent i 
Folkekirkens hus i Ålborg. 

- 14. september kl. 17.30-21.30, 
diakoniaften i Vesthimmerlands Provsti. 
Oplæg til om provstiet skal gå med i 

Folkekirkens Familiestøtte-projekt, der er 
startet i Ålborg Stift. 

 
Referent: Søren Christensen, 25. august 2016. 


