
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 12. møde i udvalget. Tirsdag d.11. september 2018  
Kl. 19.00 -21.00  
På Steens kontor i Houlkær Kirke 

 
Til stede: Alice Norup Mogensen, Christian Fredsgaard, Gert Primdahl, Lissy Hauge 

Jensen, Maj-Brit Hvid Christensen, Steen Andreassen (ref.) 
 

 Dagsorden  Notat / Beslutning 

1. Hjemmesiden v/ Henrik 

Helms. Henrik kommer en 
½ time for at drøfte 
mulighederne for en 

spændende hjemmeside 
om diakoni. 

Kommunikationskoordinator Henrik Helms har vision 

om at lave videofortælling to gange om måneden. Her 
kan nogle af vores aktiviteter blive månedens ”fyrtårn”. 
Henrik roser diakoniudvalgets tekster på hjemmesiden 

– bl.a. præsentationen af udvalgsmedlemmerne, der er 
engagerende. 

Det er en udfordring, at for få læser, hvad der bliver 
lagt ud i DAP-systemet. Det kræver kulturændring hos 
mange med adgang til DAP.  

1. Vi etablerer nyhedsmail, som kirke- og 
kulturmedarbejdere, rådsmedlemmer, frivillige, 
repræsentanter for Y´s Men´s klubber og 

kirkelige organisationer kan tilmelde sig. På den 
måde håber vi, at flere responderer på vores 

aktiviteter. Henrik laver skabelon til brev og 
mail, hvor interesserede giver tilladelse til, at vi 
udsender nyhedsmails. 

2. Vi gør Henrik opmærksom på aktiviteter, der 
kan blive til ”månedens fyrtårn”, og aktiviteter, 

hvori der er gode billeder. 
3. Henrik gennemgår vores hjemmeside og melder 

tilbage omkring antal besøgende, omskrivning af 

tekster, behov for tematiske billeder / 
genrebilleder. 

4. Henrik overvejer frise på nederste halvdel af 

forsiden med ikoner fra stiftsudvalgene. 
5. Henrik spreder informationer fra 

diakoniudvalget via stiftets facebookprofil. 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 
mødet d. 15. maj 2018 

Godkendt 

4. Siden sidst og opfølgning 
på referat. 

 Der har været afholdt to kursusdage i juni for 
10 skilsmissegruppeledere. Der afholdes nyt 

kursus i efteråret, hvis der er efterspørgsmål 
efter det. 

 Familielejr på Ønskeland for 15 glade familier 

(17 voksne og 42 børn). Der er sendt rapport til 
Stiftsrådet som kvittering for tilskud.  

 Pilgrimsvandring for 10 veteraner samt bilgrim 
og pilgrimsleder.  

 Pilgrimsvandring for otte indsatte på 
Kærshovedgård og 9 danskere. 
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 Retræte for kirke- og kulturmedarbejdere primo 
oktober. Der er pt. 5-6 tilmeldte og retræten er 

åben for andres deltagelse. Tre kan ikke deltage, 
men vil gerne en anden gang. 

 Der er sendt to ansøgninger til Stiftsrådet: 

1. Livsfortællingsgrupper for mænd og 

inspirationsmateriale 
2. Inspirationsdag for sorggruppeledere 

 Sparring med diakonipræst og 

menighedsrådsrepræsentanter i Ikast om 
ungegrupper. 

 Sparring med initiativgruppe på Fur om 
rådgivningstilbud i sognegården. 

 Inspirationsaften om diakoni for Egeris, Estvad 
og Rønbjerg menighedsråd.  

 Sparring med repræsentanter for menighedsråd 
i Stoholm om ny kirke- og 

kulturmedarbejderstilling. 
Nye tiltag: 

 Tilbyde efterskoler gruppelederuddannelse 

(grupper om skilsmisse og selvværd) samt 
præstetræffetid.  

 Etablering af familienetværksgruppe bestående 

af diakonipræst Birthe Møberg, kirke- og 
kulturmedarbejder Thomas Frydendal Nielsen, 
Lene Frølund Rasmussen og Anne Marie 

Nedergaard fra Folkekirkens Familiestøtte samt 
Steen. 

 I samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte 

lave uddannelse for ansatte og frivillige, der vil 
forestå partjek, PREP, KIFF og lignende. 

 DiakoniDage for konfirmander med overnatning 
i Pilgrimshuset: Poverty walk, mørke middage, 

via dolorosa (flygtning, hjemløs, handicappet, 
veteran, pårørende…), samaritanerløb, 

pilgrimsvandring m.v. Steen tager kontakt til 
Konfirmandcenteret om udvikling af koncept. 

Kirke- og kulturmedarbejderne: 

 Steen har besøgt 30 KK´ere og har ikke flere 
aftaler i kalenderen. Det har været til stor 

inspiration for Steen. 

 Biskoppen har bedt Steen om at udarbejde 

oplæg om gejstligt tilsyn, som skal være klar til 
stiftspræstekursus 2019. 

 Mentorordning for nyansatte KK´ere udvikles. 
Biskoppen anbefaler fem samtaler, hvor en 

række temaer gennemgås. Der er ingen eksterne 
lønmidler til mentoren, så KK´eren og 
menighedsrådet skal være indstillet på at 
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afsætte den påkrævede tid. Hvert provsti kunne 
vælge mentorer, som klædes på til opgaven. 

  Workshop til temadag for 
Råds - og 
udvalgsmedlemmer 17. 

november 2018. 

Susan Aaen, Christian og Steen planlægger 
workshoppen. Kan vi inddrage aktive udøvere af 
diakoni eller bruge Steens slides? 

 
 

6. Dansk Diakoniråd inviterer 
til møde i Strib 4. oktober 
kl. 15.00 - 17.00 

vedrørende drøftelse af om 
stiftsudvalgene og 

sognediakonien skal være 
en del af Dansk 
Diakoniråd.  

Christian deltager. 

7. Diakonikonvent i Lyng 
Kirke, Fredericia fredag d. 

5. oktober 12.30 - 17.30.  

Maj-Brit deltager. 

8. Visionspapirerne fra de 

enkelte sogne - status. 
Opfølgning i stiftsrådet 6. 
oktober. 

Arbejdsgruppen for visioner har sammenfattet 

visionerne for diakoniudvalget således:  
”Vision: At være kirke er at være til for andre – i 
næstekærlighed og til værn for skaberværket. 

Målsætning: Vi vil støtte kirkernes arbejde med: 
1. Fortrolige fællesskaber, der bryder ensomheden 

2. Kontinuerlige tilbud til alle aldersgrupper 
3. Samarbejde mellem sognene 
4. Samarbejde med kommunen 

5. Koordinerende samarbejde” 

9. Stand på Himmelske dage 

2019 

Vi deltager gerne på stand fredag og lørdag.  

10. Ansøgning om 

skilsmissegrupper, 
netværksgrupper og 
livsfortællingsgrupper 

Forespørgsel til Egmontfonden om ansættelse af 

koordinator til udvikling af samtalegrupper for børn, 
unge og mænd. Skilsmissegrupperne etableres i 
samarbejde med skolerne. 

11. Pilgrimsvandringer for 
veteraner - strukturer. 

Steen indkalder til møde med biskop, Niels Blok 
Overgaard fra Veteranstøtten, veteranstøtteperson 

Harry Møller, generalsekretær for KFUMs 
Soldatermission Per Møller Henriksen, flyverprovst Leif 
Holmgaard og pilgrimspræst Christian Bjerre. 

Oplægget er at arrangere indlandsvandringer om 
sommeren og udlandsvandringer om vinteren samt at 

inddrage præster uden sogneforpligtelser.  

12. Diakonikonference foråret 

2019 opfølgning. 

Konferencen udskydes til efteråret 2019. 

13. Information om diakonale 
aktiviteter i Viborg stift, i 

bog eller anden måde. 

Der arbejdes videre med netbaseret inspirations-
materiale. Diakoniudøvere opfordres til at beskrive og 

fotografere deres aktivitet.  

14. Orienteringspunkter v. 

Steen 
 Viborg Menighedspleje konverteres til Kirkernes 

Sociale Arbejde i Viborg. Folkekirkens 
Udviklingsfond ansøges om midler til ansættelse 

af koordinator. 
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 Der forespørges juleaftensarrangement i Viborg. 

 Ide om Dunkel Restaurant i samarbejde med 

Møltrup Optagelseshjem. 

 Aftale om Babaprojekt i samarbejde med 

Boligselskabernes Fællessekretariat. 

 Kursusdag for gravere den 4. oktober. 

 Møde om etablering af fællesspisninger i 

Ellekonebakken, Viborg. 

 Foredrag om diakoni i et rigt forstadssogn. 

 Afventer møde om samarbejde mellem kirke og 
sygehus i Holstebro. 

 Ide om andagter og samvær for kristne med 
anden etnisk baggrund end dansk. 

 Rie Mortensen arbejder på at lave 
pilgrimsvandring for exindsatte. 

15. Orientering fra stiftsrådet 
v/ Gert Primdahl. 

Tilsagn til to ansøgninger á hhv. 7.300 kr. 
(sorggrupper) og 14.800 kr. (livsfortællingsgrupper). 

16. Orientering fra formanden I.a.b. 

17. Økonomi v/ Gert Vi har d.d. brugt 20.340,81 kr. af de 25.000 kr. 

Steen spørger i stiftet, om der kan tilføres ekstra 
rådighedsmidler. 

18. Kommende mødedatoer Christian indkalder til møde i januar 2019. Mødet 
afholdes kl. 17-20 med spisning og tid til 
temadrøftelser.  

19. Evt. I.a.b. 

 
 
 


