
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 13. møde i udvalget Torsdag d.3. januar 2019  
Kl. 17.00 -20.00 med spisning. 

På Steens kontor i Houlkær Kirke 

 

Til stede: Alice Norup Mogensen, Gert Primdahl, Christian Fredsgaard, Maj-Brit 
Hvid Christensen, Steen Andreassen (ref.) 
Afbud: Lissy Hauge Jensen 
 

 Temadrøftelser  Notat / Beslutning 

1. Hvad er de vigtigste 
diakonale udfordringer, 

vi står over for som kirke 
i disse år? 

 Ensomhed 

 Mange børn og unge er udfordret i en 

præstationskultur. Hvordan møder vi dem? 

Hvordan skaber vi fællesskaber og 
nærvær? 

 Kirkens langsomhed og stilhed er godt 

tilbud til stressede og rodløse 

 Stå ved det kirkelige og kristelige i ord og 

ritualer 

 Hvor er den profetiske røst i forhold til 

klimaspørgsmål og kampen for 
retfærdighed? 

 Parsamtaler, partjek, PREP, paraftener, 
forældreaftener m.v. 

 Mandegrupper 

2. Hvordan aktiverer vi de 
90 % af vores 
medlemmer, som ikke 

kommer i kirken til 
daglig? 

 Relevans i forhold til fx børneopdragelse og 
parforhold 

 TV-spot med mandegruppe, børnegruppe, 
babysalmesang, partjek… Er du ikke også 

medlem? (Henrik Helms/biskopperne) 

 Julegave uddeles juleaften med tilbud om 

engagement eller særlige aktiviteter. Der 
kan være engel eller lignende sammen med 
brev 

3. Stand på Himmelske 
Dage 

 Væg med diakonislides. 

 Konkurrence: Hvilke fem diakonale 
aktiviteter kunne du ønske dig i din lokale 

kirke? 

 Programmer uddeles 

 Nyhedsmailen kan tilmeldes 

 Cafebord med stole 

 Vagter: Maj-Brit, Alice, Christian, Gert 

   

 Dagsorden                         Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 
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2. Godkendelse af referat 
fra mødet d. 11. 

september 2019 

Godkendt. 

3. Valg af formand og 

næstformand 

Christian er valgt som formand og Gert som 

næstformand. 

4. Orientering ved 

diakonipræsten 
 Pilgrimsvandringerne er blevet forankret. 

Der afvikles to til sommer. 

 Møde med efterskoleforstander om tilbud 

om præstetræffetid og samtalegrupper på 
efterskoler.  

 Diakonibog har deadline 1. marts. 
Omkring 60 har givet tilsagn om bidrag. 

Bogen kommer i elektronisk udgave, og 
udgives evt. i bogform i forbindelse med 
diakonikonferencen. 

 Familienetværksgruppe udvides med 
medarbejdere i Kirkens Korshærs 

børnehjørner og Blå Kors´ Barnets Hus 
samt to kirke- og kulturmedarbejdere. 

 Møde om uddannelse af ansatte og frivillige 
til parsamtaler m.v. afholdes i nærmeste 

fremtid. 

 DiakoniDage for konfirmander afprøves i 

foråret 2019. 

 Temadag om sorg 26. januar 2019. 

Venteliste betyder en eller anden form for 
gentagelse. 

 Livsfortællingskursus 12. januar 2019. 

Andagter er udarbejdet af Knud Erik 
Nissen. 

 Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg 
(livsfortællingsgruppe, sorggruppe, 

koppetræ, juleaften, fællesspisning 
Ellekonebakken, gudstjenester m.v. for 

udenlandske kristne, ansættelse af 
koordinator). 

 Dunkel Restaurant arbejdes der videre 

med. 

 Diakoniudvalget for Himmelske Dage er 

stort set færdig med det diakonale 
program. 

5. Orientering fra diverse 
møder afholdt siden 

sidste møde: 
Workshop på temadagen 
i Roslev. 

Diakonikonvent i 
Fredericia. 

 Der var få tilmeldte til temadagen i Roslev. 
Måske er det bedre at placere den en aften 

kl. 17.00 med spisning og midt i stiftet? 
God stemning og gode input i vores egen 

workshop, der havde mange deltagere fra 
landsogne. 
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Kirken på landet  Vi kunne desværre ikke deltage i 

diakonikonventet i Fredericia. 

 Steen deltog i konference i København om 

de kirkelige retningers syn på fremtidens 
folkekirke.  

 Steen deltog i møde om ”Kirken på Landet” 

i Spentrup med fokus på kirkeligt 
nulenergibyggeri og afholdt studietur til 

England. 

6. Opfølgning på møde i 

Dansk Diakoniråd 4. 
oktober vedrørende 
drøftelse af om 

stiftsudvalgene og 
sognediakonien skal 

være en del af Dansk 
Diakoniråd.  
Se medsendte bilag. 

 Biskoppen har udpeget Steen som stiftets 

repræsentant.  

 Gert tjekker om vi allerede er medlem og 

om kontingentet trækkes af vores konto. 

 Vi prioriterer at deltage i det kommende 

møde. 

7. Opfølgning på Stiftets 
visioner - er 

formuleringerne okay?  
Hvordan vil vi arbejde 
med det? 

Se medsendte bilag. 

Vi ser en kirke for os, som 

 danner omsorgsfulde fællesskaber, hvor 

håb kan opstå for udsatte og sårbare 
mennesker 

 rummer og møder mennesker på tværs af 
kulturelle, religiøse og sociale forskelle 

 gerne i samarbejde med andre aktører 
bidrager til diakoni i det lokale samfund, 

hvor kirken hører hjemme 

8. Opfølgning på sidste 

møde vedr. kirke- og 
kulturmedarbejderne. 

 Gejstligt tilsyn udarbejdes sammen med 

Henning Thomsen og Susan Aaen. 

 Mentorordning udarbejdes af udvalg af 

KK´ere og Steen. 

9. Diakonikonference 

foråret 2019 opfølgning. 

Drøftes nærmere på næste møde. 

10. Gruppekoordinator  

 Afslag fra 
Egmontfonden. 

 Egmontfonden har skiftet fokus til læring, 

hvorfor ansøgningen ikke er relevant for 
dem. 

 Steen undersøger andre fondsmuligheder. 

11. Studietur Udsættes til kommende møde. 

12. Hjemmeside, go cards, 

nyhedsmail og info til 
provstemøder. 

 Nyhedsmail er oprettet med 47 tilmeldte. 

Elektronisk mulighed for tilmelding skal 
etableres. 

 Henrik Helms har ikke meldt tilbage 
angående feedback på hjemmesiden. Han 

har lagt juleaften og livsfortællingsgrupper 
på facebook. 

 Kan han lave videofortælling om nogle af 

vores aktiviteter? 
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13. Budget 2019 og 2020 Godkendt. 

14. Orientering fra stiftsrådet 

v/ Gert Primdahl. 

I.a.b. 

15. Orientering fra 

formanden 

I.a.b. 

16. Kommende mødedatoer Uge 18 eller 19. 

Christian udsender doodle. 

17. Evt. I.a.b. 

 
 


