
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 10. møde i  
diakoniudvalget. 

Tirsdag d.27. marts 2018  
Kl. 19.00 -21.30  
Houlkær kirke. ( Steens kontor) 

 
Tilstede: Christian Fredsgaard, Ole Smed, Gerd Primdahl, Maj-Brit Hvid 

Christensen, Lissy Hauge Jensen, Steen Hedemann Andreassen.  
 
Startede mødet med en præsentation, da det er første møde hvor Steen 

Hedemann Andreassen deltog som diakonipræst.  
 

 Dagsorden  Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra mødet 
d. 9. januar 2018 

Godkendt  

3. Opfølgning vedr. arbejdsgruppen 
for kirken og de 
udviklingshæmmede. 
Opfølgning vedr. arbejdsgruppen 
for sjælesorg. 

Arbejdsgruppe for kirken og de 
udviklingshæmmede.  
Steen har haft kontakt til Nørrelands kirken i 
Holstebro. Kell Najbjerg står for det arbejde 
sammen med 10 frivillige.  
Der er omkring 35 præster i stiftet der står for 
gudstjenester for børn og unge med særlige 
behov.  
Der findes to præster som er udpeget til at 
servicere de præster som har børn og unge med 
særlige behov.  
Vi sidder med overvejelsen om ikke denne 
arbejdsgruppe høre under stift udvalget for 
gudstjenester. Steen arbejder videre på opgaven 
med at afklare fremtidig placering.  
Arbejdsgruppen for sjælesorg 
Steen har haft kontakt med folk   
Der sker ikke noget pt. derfor er der ingen grund 
til at have et udvalg for det, før der kommer 
nogen og henvender sig. Vi er af den 
overbevisning at det skal starte nedefra.  

4. Evaluering af materialet fra 
menighedsrådene vedr. diakoni, 
hvad er den videre proces? 

Steen har taget fat på de mange 
tilbagemeldinger som er kommet ind.  
Vi drøfter muligheden for at lave et idekatalog 
med diakoni indsatser.  
Steen arbejder videre, og vi glæder os til at se 
det videre resultat.   

5. Orientering fra Steen vedr. 
status indtil dato. 

Udvalget fik en orientering fra Steen.  
Vågetjeneste, besøgt alle provsterne, skrevet til 
alle 3K’erne for at få besøg i stand, invitere sig 
på besøg i væresteder, varmestuer, diakonale 
institutioner, kontakte sorggrupper som er i 9 af 
de 11 provstier, Folkekirkens familiestøtte er 
voksende, kontakt til MR, møde med Søren 
Tolstrup Christensen, frivillighuset, 
Veteranstøtten, boligforeningen i Viborg, 
Menighedsplejen i Viborg, Stiftspræstemøde, 
”sjælesorgskursus” for gravere, sparring med 
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korshærspræster, ungdomspræsterne, en bog 
om diakoni i stiftet, hjemmeside opdateres, i 
udvalg omkring Himmelske dage, møde med 
Kirken på landet, Ådalen retræte, retræter for 
3K’er, Landsindsamlingen folkekirkens 
nødhjælp samle op på, skilsmissegrupper 
opstartes 3 steder, Tyske kirkedage.  

6. Planlægning diakonikonference i 
efteråret. 

Aarhus har haft det, og det er biskoppens ønske 
at et sådan tiltag også bliver gennemført i Viborg 
stift. Udvalget tilslutter sig ideen. Vi afventer 
endelig dato.  

7. Udvalgenes dag 17/11 - 2018. 
Udtænke 2 workshop. 

Mødedag for alle stiftsudvalg, MR og 
medarbejdere. Steen modtager gerne ideer til 2 
workshop, senest 4 maj.  

8. Orientering fra stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl. 

Stiftsrådet har besluttet at stiftsbidraget skal 
stige.  

9. Orientering fra formanden Har været til konference med Dansk diakoniråd. 
Spændende foredrag med Johannes Nissen, 
Christian sender referat af foredraget. Oplæg fra 
forskellige organisationer.  
Vi skal gennemgå kommissorium på næste 
møde.  
Artikel fra Menighedsrådsforenings blad, bliver 
udsendt af Christian.  
Regulativ for stiftspræsten genforhandles efter et 
år.  
Der skal findes en afløser for Ole i udvalget.  

10. Økonomi v/ Gert  Søg med budget hvis der bliver behov for flere 
midler. Der er afsat 25000,- til 2018.  

11. Kommende mødedatoer 15 maj kl. 13-15, Banegårdsvej 8, 9600 Aars, i 
Barnets Blå Hus. 

12. Evt.  

 

Med venlig hilsen 
Christian Fredsgaard. 

 
Punkter til kommende møder: 
 

Dato for diakonidag efteråret 17. november 2018 for menighedsråd og ansatte i 
Viborg Stift. Emner for dagen. 


