
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Indkaldelse til 2. møde i 
udvalget. 

Tirsdag d. 5. april 2016  
Kl. 18.30 -20.30 

Ellebæk Kirke Beethovensvej22, Holstebro 

 

Tilstede: Alle 
 

 Dagsorden  Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 
mødet d. 1. marts 2016. 

Godkendt 

3. Hvordan formidler vi 
Diakonien til de forskellige 
sogne i stiftet.  

Hvordan engagerer vi 
uddannede diakoner i Kirkens 
diakonale opgaver? 

– En længere samtale om diakoni (og 
begrebet diakoni) tydeliggjorde 
udfordringen med at formidle diakoni til 
menighedsråd. Der var enighed om, at 
her er en væsentlig opgave for udvalget, 
det endelige svar er ikke fundet. Vi vil 
gerne søtte op om "de gode historier" og 
på den måde pege hen på steder, hvor 
der kan hentes inspiration til sognets 
diakonale arbejde. 

– Vi vil satse på provsti-vis kontakt til 
menighedsråd. Provstiernes budget-
samråd er en mulighed, mulighed for at 
lave provstivise tilbud. 

– Christian og Ole kontakter uddannede 
diakoner i stiftet, og på diakonernes 
årsmøde for at gøre opmærksom på 
Stiftsudvalget. 

 

4. Visionspapiret for Viborg Stift. 

Bilag uddelt på sidste møde. 
1. One-liner: "Livets Gud har dine hænder, 

derfor er det dig han sender." 

– Ole og Søren laver udkast til formulering 
til næste møde. 

 

5. Videredrøftelse af 

projektgrupper fra sidste 
møde. 

– Kirken og social eksklusion 

– Adgang for alle i kirken 

– Kirken og samarbejde med det offentlige 

– Diakoni på landet (afventer samarbejde 
med nyt stiftsudvalg: Kirke på landet, jvf. 
pkt. 7). 

 

6. Arbejdsgrupper – Sjælesorg: Der er sat et arbejde igang 
med at etablere en arbejdsgruppe, 
forhåbentlig realiseret inden udgangen 
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af april. Der arbejdes på en eller to 
temadage om sjælesorg i efteråret 2016. 

– Sorggrupper: Arbejdsgrupper ved at blive 
dannet (formalisering af nuværende 
arbejdsgruppe). Arbejdsgruppen er et 
eksisterende arbejder, der allerede 
fungerer, men har indtil nu været uden 
for udvalgsstrukturen. 

– Folkekirke for udviklingshæmmede: pt 
ikke noget nyt, tilbud om Netværksmøde 
for stiftspræster, der arbejder med børn 
og unge med særlige behov 1.-2. juni på 
FUV, Løgumkloster. 

 

7. Orientering v/ Søren 

Christensen 
– Oprettet nyt Stiftsudvalg for "Kirken på 

landet" som opfølgning på temadagen 
juni 2015 i Salling. Provst Susan Aaen er 
stiftspræst for udvalget. 

 

8. Økonomi v/ Søren 

 Budget ramme 2016 

 Vedtagne budget 2017 

 Orientering om, 
hvordan procedure er 

for budget og regnskab. 

o Budget 2016 og 2017 fremlagt 

o Udvalget skal på mødet i 
november/december lave kommende 
budget (2018-budget afleveres til 
stiftet inden udgangen af januar) 
sammen med årsrapport for udvalgets 
aktiviteter for indeværende år. 

 

9. Evt.  – Tema-dag for (de jsyke) stiftsudvalg: 7. 
oktober 2016 kl. 12-19 i Folkekirkens Hus 
i Ålborg. Program er lige på trapperne. 

– Anbefaling af Poverty-walk i Århus. 

 

10. Fastsættelse af mødedato 
inden sommerferien 

2. Ekstra mødedato. 24. maj 18.30 i Vinderup. 

 

 
 
Med venlig hilsen 

Christian Fredsgaard. 


