
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 15. møde i udvalget. Mandag d.2. september 2019  
Kl. 18.00 -20.00 
På Steens kontor i Houlkær Kirke 

 
Tilstede: Gert Primdahl, Christian Fredsgaard, Lissy Hauge Jensen, Steen 

Andreassen (ref.) 
Afbud: Alice Mogensen, Maj Brit Hvid Christensen 

 

 Dagsorden                         Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat fra mødet d. 2. 
maj 2019 

Godkendt 

3. Evaluering af 
Himmelske dage 

 God kontakt til mange på Mulighedernes 
Marked.  

 Mange fik vores fine gocarts.  

 ”Den hjemløse” var godt blikfang. 

 Købmandskurven og quizzen fik også mange 
til at stoppe op, og en del tilmeldte sig vores 
nyhedsmail.  

4. Evaluering af afholdte 
arrangementer siden 

sidst v/ 
diakonipræsten. 

 Pilgrimsvandring for veteraner i uge 27 blev 
afviklet med stor tilfredshed. Vandringen i uge 

32 blev aflyst pga. for mange afmeldinger i 
sidste øjeblik.  

 Pilgrimsvandring for indsatte på 
Kærshovedgård i weekend i august blev 

afviklet med anmodning om flere lignende 
vandringer.  

 På stand til Åbent Sygehus i Gødstrup søndag 
den 1. september var der 7.000 besøgende.  

5. Nye tiltag v/ 

diakonipræsten 
 Kursusforløb for trivselsgruppeledere er 

begyndt med 20 deltagere – heraf er halvdelen 

lærere eller pædagoger fra fire skoler i Viborg, 
og en er efterskoleforstander. 

 Temadag om sorg lørdag den 28. september 
har pt 37 tilmeldte.  

 Retræte for kirke- og kulturmedarbejdere 
primo oktober gennemføres. Nogle KK´ere er 
ansat i andre stifter. 

 10 konfirmandhold er pt. tilmeldt 
DiakoniDage for konfirmander. Flere hold har 

varslet deres tilmelding. 

 Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har d.d. 
ansat frivillighedskoordinator i en 
fuldtidsstilling. Elise Secher skal rekruttere og 
kvalificere frivillige til en lang række diakonale 

opgaver. 
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 Kompetent arbejdsgruppe afprøver de første 
PREP-lignende parkurser ultimo oktober og 

november. Birgitte Refshauge Kjær fra Egeris 
bliver del af arbejdsgruppen. 

6. Orientering ved 
diakonipræsten 

 Kontakt til fonde angående koordinatorer til 
udvikling af partilbud og trivselsgrupper for 

skoleelever.  

 Sondering af projekt vedr. østarbejdere i 
Viborg Østre Provsti i samarbejde med Peter 
Fischer-Nielsen. Inspirationsaften holdes den 
24. oktober. 

 Samarbejde med Viborg Kommune foregår 
uformelt med henvendelser fra 

Familieafdelingen, skoler, forebyggende 
medarbejdere, fremskudte socialrådgivere 

m.fl. 

 Møde er aftalt med pilgrimspræst Christian 
Bjerre. 

 Illustrator er i gang med at illustrere 
andagtsbog til brug i livsfortællingsgrupper for 
mænd. 

 Samarbejde med Viborg Y´s Men´s Club, der 
hjælper som bilgrimme, som gruppeleder i 
sorggruppe og som madlavere til familier. 

 Workshop om trivselsgrupper på 
efterskoleledermøde i november. 

 Efterlyser konfirmationskjoler til workshop i 
efteråret. 

 Forespørgsel fra Irene Lindegaard om kursus 
med norsk psykolog. 

 Produktion af dåseåbnere til 
trivselsgrupperne. 

7. Hvordan får vi 
sognene i tale, så 

diakonipræsten 
kommer mere rundt. 

Planlægning af 
workshop ved 
Menighedsrådsstævne 

7/9 kl. 13.30 -14.15. 

 Der var ikke entydig konklusion på, hvordan 
vi får sat diakonien på flere menighedsråds 
dagsordener. Kan der evt. orienteres på 
budgetsamråd eller andre møder i 

provstierne? 

 Workshop afvikles af Gert og Christian. 
 

8. Kirke- og 

kulturmedarbejdere 

 Opfølgning fra 
sidste møde 

 Nye ting 

 Notat om mentorordning er udsendt til kirke- 
og kulturmedarbejderne. 

 Notat om gejstligt tilsyn udsendes, når det er 
godkendt på førstkommende provstemøde. 
Notatet deles med Haderslev Stift, der er i 

gang med lignende proces. 

9. Diakonikonference 

2020 
 Fredag den 28. august 2020. 

 Følgegruppe er ved at blive etableret.  

10. Hjemmesiden.  Postkort på hjemmesiden v. Christian. 
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Hvilke ønsker har vi 
til hjemmesiden? 

 Vi afventer opfølgning fra møde med Henrik 
Helms. 

11. Studietur.  En evt. studietur kunne have fokus på de 
unge, som stort set er fraværende i kirken.  

 Kan vi lære af Sct. Egideo eller Gillford, der 
begge har unge involveret? Kan diakonale 
opgaver være indgangen til kirken for danske 
unge? 

12. Opsamling vedr. bog 
diakonale aktiviteter. 

 Ganske få indlæg mangler. 

 Kirke- og kulturmedarbejder hjælper med 
layout. 

 

13. Ideer fra udvalgets 
medlemmer til nye 

diakonale aktiviteter 

Øget samarbejde med kommunen m.fl. er 
spændende at arbejde videre med. Løbende må vi 

drøfte, om der er særlige grupper, vi skal gøre en 
indsats for. 

 

14. Økonomi Intet at bemærke. 

15. Orientering fra 
stiftsrådet v/ Gert 
Primdahl. 

 Stor tilfredshed med afviklingen af Himmelske 
Dage, hvor der var et overskud på ca. 800.000 

kr. 

 Stiftsrådet godkendte Alice Mogensen som nyt 
medlem af diakoniudvalget. 

 

16. Orientering fra 
formanden 

Christian har besøgt Thomas Frydendal Nielsen og 
delt sine erfaringer med Hele Danmarks 
Familieklub. 

17. Kommende mødedato Formanden indkalder til møde i november. 

18. Evt. Intet at bemærke. 

 


