
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 18. møde i udvalget. Onsdag d. 23. september 2020 kl.16.00-18.00 
i konfirmandlokalerne, Houlkær Kirke 

 
Til stede: Lone Primdahl Dolmer, Gert Primdahl, Susanne Klausen, Christian 
Fredsgaard, Steen Andreassen (ref.) 
Afbud: Alice Norup Mogensen 
Fraværende: Britta Vig Carlsen 
 

 Dagsorden                         Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 

mødet d. 9. juni 2020 

Godkendt 

3. Ansøgning om trivselsgrupper 

til Y`s Men International 
Region Danmark 

Der er tale om trebenet projekt: 

Trivselsgrupper for skoleelever, 
efterskolegrupper og netværksgrupper for 
unge. Der søges om midler til to års 

spredning af samtalegrupperne i Viborg 
Stift, hvorefter projektet forhåbentlig kan 
skaleres i størrelse med støtte fra A P Møller 

Fonden. 

4. Hjemmeside Redigerede tekster er sendt til stiftet til 

fornyelse af vores sites. 
Susanne og Britta beskriver dem selv og 

vedhæfter portrætbillede. 
Måske kan Henrik elms lave flere videoklip 
af diakonale aktiviteter i stiftet? 

Vores postkort fra Himmelske Dage kan 
bruges som illustration. 
Stiftspræsten følger op. 

5. Diakonikonference 

 Diakonibog 

 Turnè med Rebellens 
kor 

 Økonomi 

Den 29. januar 2021 afvikles den lukkede 
konference for ca. 100 personer og den 28. 

januar 2022 afvikles en åben konference, 
gerne med 300 deltagere. 

Diakonibogen har deadline den 1. oktober 
og skal ligge klar til møde med de danske 
stiftsråd primo november. 

Lone Primdahl booker Rebellens Kor til 
koncert torsdag den 28. januar kl. 9.30. 
Økonomien ser fornuftig ud. Honorarerne er 

mindre end budgetteret, mens turnéen med 
Rebellens Kor er ekstraordinær udgift. 

Invitation sendes ud snarest. 

6. Tema for landsnetværket 

Kirken på Landet (KPL) i 
2021: Diakoni i 
landdistrikterne. 

Susan Aaen giver stiftspræsten besked, når 

der foreligger konkrete planer.  
Lone har været med til at udvikle spil, der 
vist aldrig er blevet sat i produktion, fordi 

Menighedsrådsforeningens Blad pludselig 
offentliggjorde et lignende spil. 
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7. Nyt fra Stiftspræsten 

 Samtalegruppe for 
mænd med 
fødselsdepression 

 Politibetjente med PTSD 

 Vandring med indsatte 
på Kærshovedgård? 

 Møde med 
sygehuspræster 

 Opfølgning på 
Ungekonference 

 Diverse møder 

-På opfordring fra Folkekirkens 
Familiestøtte i Herning udbydes samtale for 
mænd med fødselsdepression. Flere 

sundhedsplejere i kommunerne har 
bekræftet behovet. 

-Camilla S. Lauridsen, der netop er stoppet 
som korshærspræst, har opfordret 
stiftspræsten til at gå videre med 

samtalegruppe for politibetjente med PTSD. 
-Marianne Klausen fra Aars og stiftspræsten 

laver pilgrimsvandring for indsatte på 
Kærshovedgård. 
-Den nye struktur med supersygehus 

centralt og sundhedscentre lokalt giver evt. 
mulighed for tættere kontakt mellem 
sundhedspersonale og sognekirkerne. 

Drøftelserne fortsætter mellem 
sygehuspræsterne og biskoppen. 

-Kompetente foredragsholdere fra Tyskland 
og Norge gav nye input omkring 
ungearbejde. Biskoppen følger op ved at 

samle konferencens deltagere fra Viborg 
Stift til drøftelse af, hvordan vi styrker vores 

ungearbejde. 
-Der har været Folkemøde i Viborg 
arrangeret af Røde Kors, årsmøde i 

Samvirkende Menighedsplejer og temadag 
om diakoni i regi af bl.a. Danske Kirkers 
Råd.  

8. Vandringer med beboere på 
bosteder og borgere knyttet til 

sundhedscenter  i Aars 

Marianne Klausen er tovholder på projektet, 
der imidlertid er sat i stå pga. coronaen. Der 

er aftalt møde med medarbejder fra 
Sundhedscenteret og personalet ved Aars 

Kirke.  
Pilgrimsudvalget planlægger konference 23. 
og 24. november, hvor stiftspræsten nævner 

projektet. 

9. Livsstilsgruppe Et af de fire fokusområder for den norske 

kirkes diakonale tænkning er 
skaberværkets bevarelse. Kan vi styrke 
dette fokus ved at lave tænketank, hvor vi i 

forlængelse af Grøn Kirkes vejledninger om 
opvarmning af kirker, brug af sognes jorder, 

pleje af kirkegårde m.v., tænker bredere 
omkring bæredygtig livsstil? Lone spørger 
tidligere Farsøelever, om de vil være del af 

tænketank.  
Kan vi involvere de unge og 
ungdomsorganisationerne? 
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Der har været afholdt klimakaffe på 
biskoppens opfordring 
Biskoppen holder pt foredrag om 

folkekirken og klimamålene 

10. Forebyggende tilbud til par Arbejdsgruppe arbejder støt videre med at 

udvikle kursusmateriale.  
Der arbejdes på forankring i Samvirkende 

Menighedsplejer og på ansøgning til 
Borgfonden. 
Konceptet fra Aars med ”Valentine i kirken” 

indtænkes. Lone skriver artikel til 
diakonibogen. 

11. Studietur til Tyske kirkedage Stiftspræsten laver primo 2021 invitation til 
Tyske Kirkedage i Frankfurt den 12.-16. maj 
2021. 

12. Økonomi  Stiftsrådet budgetterer med 40.000 kr. til 
Børn med særlige behov. Gudstjenesterne 

for udviklingshæmmede i Holstebro (pt. 
aflyst pga. coronaen) får støtte fra Holstebro 
Provsti. 

Stiftsrådet budgetterer med 10.000 kr. til 
Kirken På Landet (KPL). 

Til diakonikonferencen er afsat 93.750 kr. 
og til kommunikation i forbindelse med 
konferencen 60.000 kr. 

13. Orientering fra stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl. 

Seneste møde stod meget i coronaens tegn. 
Der kommer stort set ingen ansøgninger om 

tilskud. Biskoppen ønsker ikke igen at 
lukke kirkerne ned. 

14. Orientering fra formanden Formanden sender mail til Gert om 
stiftsudvalgets nye medlemmer. 
Diakonhøjskolens 100 års jubilæum aflyst. 

15. Kommende mødedato Formanden indkalder til møde primo 
februar 2021. 

16. Evt. Lone var inviteret med til spændende møde 
arrangeret af Code of Care, der ønsker at 

hjælpe mennesker på kanten af samfundet 
ind på arbejdsmarkedet. Borgmesteren 
havde inviteret Lone med. De øvrige 

deltagere var kommunale folk og 
erhvervsledere i Vesthimmerland Kommune. 

De fire timers workshop følges op af nyt 
møde, hvor deltagerne skal blive mere 
konkrete.  

 


