
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 16. møde i udvalget. Torsdag d.9. januar 2020 kl. 16.30 -18.30 

 

Til stede: Alice Norup Mogensen, Gert Primdahl, Christian Fredsgaard, Lone 
Primdahl Dolmer, Lissy Hauge Jensen, Steen Andreassen (ref.) 
 

 Dagsorden                         Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

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

Godkendt 

3. Velkommen til Lone Primdal 
Dolmer som nyt medlem i 

udvalget 

Lone blev budt velkommen af formanden. 

4. Evaluering af afholdte 

arrangementer siden sidst 
v/Steen 

- Kursus for 20 trivselsgruppeledere 

over tre aftener i august og september 
- Møde med Michael Weeder fra Cape 

Town og besøg i Vedersø Præstegård 

- Møder om udvikling af PREPkurser i 
Viborg Stift 

- Frivillighedskoordinator Elise Secher 
er ansat i Kirkernes Sociale Arbejde i 
Viborg og har allerede gang i 

spændende aktiviteter bl.a. 
børnefødselsdagsfond 

- Møde med ledende sundhedsplejer i 
Viborg Kommune om barselscaféer 

- Familienetværksmøde 

- Tilskud på 79.000 kr. fra 
Udviklingsfonden til ungeindsatser 

- Møde med pilgrimspræsten om 

samarbejde med sundhedscentre og 
Bibelcaféen i Bording 

- Konference om styrket faglighed 
blandt udsatte børn  

- Møde om trivselsgruppe på Hestlund 

Efterskole 
- Møde i Dansk Diakoniråd  
- Temadag om sorg i Skive med 45 

deltagere (og yderligere 12 afbud) 
- Netværksmøde Kirken på landet  

- Seniorfolder lavet til Viborg 
Kommunes forebyggende 
medarbejdere, brobyggere, 

demensteam og psykiatrisk team  
- Inspirationsaften ”Mød din 

østeuropæiske nabo”  
- Møde med Nick Helm om åndelig 

vejledning for KK´ere 

- Henvendelse fra carpediemgribdagen  
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- Fyraftensmøde i Aars om vandringer 
for psykisk sårbare  

- Workshop om trivselsgrupper på 

efterskolemøde 
- Julevandring for indsatte på 

Kærshovedgård  
- Julehilsner til julegudstjenesterne i 

fire kirker juleaften 

- Foredrag/sparring med Strandby, 
Louns, Alstrup, Vildbjerg, Farsø og 

Timring 
- Diakonidage for konfirmander fra 

Aulum, Bording, Haderup, Feldborg, 

Ørre og Houlkær 
 

5. Evaluering af workshops 
menighedsrådsstævne 7/9. 

Christian deltog ene mand og savnede flere 
af os til at snakke med rådsmedlemmerne. 
 

6. Orientering v/ Steen og 
Christian om oplæg og 

workshops fra 
diakonikonferencen i Kolding 
26. oktober i Sct. Nikolaj kirke  

Foredrag ved Jørn Henrik Petersen om 
samspillet mellem kirke og kommune. Ikke 

slå større brød op, end vi kan bage. De mest 
udsatte (4 %) kræver professionel hjælp. 
Foredrag ved Marianne Christiansen om 

kirkens tre vigtigste opgaver: forkyndelse, 
opmærksomhed og fortalervirksomhed.  

Oplæg ved MindU om unge. Diverse 
workshops. 
 

7. Orientering v/ Steen og 
Christian fra 

Diakonikonferencen på 
Diakonhøjskolen 14. 
november, hvor temaet var: 

Kvinder i udsatte 
livssituationer. 

Fokus på kirkens sociale ansvar med 
velkomst ved Henrik Wigh-Poulsen samt 

oplæg ved medarbejdere fra hhv. KFUK´s 
Sociale Arbejde og Kirkens Korshær samt 
forstander Grethe Albinus fra Familiebo i 

Vejle. Christian videresender slides fra 
sidstnævnte foredrag. 

8. Nye aktiviteter i Stiftet v/ 
Steen 

Ansøgning til A P Møller Fonden vedr. 
trivselsgrupper, efterskolegrupper og 

netværksgrupper indsendes til marts til 
behandling i juni. Steen taler med provster 
og kommuner om samtykke til deltagelse i 

og forankring af pilotprojekt i ca. fire 
kommuner. 
 

Der er afholdt to møder i efteråret om 
udvikling af PREPkurser i Viborg Stift. Det 

videre forløb afklares i nærmeste fremtid. 
 
Med inspiration fra dinner dating i Vor Frue 

Kirke i Aalborg og i samarbejde med 
Folkekirkens Familiestøtte udvikles 
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Vi2tapas i Aars. Konceptet består af oplæg, 
samtale og musikindslag i cafémiljø i 
kirken. 

 
Andagtsbog til livsfortællingsgrupper for 

mænd er snart klar til at gå i trykken. Ole 
Steen Pedersen har illustreret Knud Eriks 
Nissens andagter. 

 

9. Kirke- og kulturmedarbejdere Stiftspræsten har stort set besøgt dem alle, 

og det har været utroligt inspirerende at 
høre om deres gode arbejde. 
Retræte for kirke- og kulturmedarbejdere 

3.-6. oktober med otte deltagere. 
Provsterne har udarbejdet den fineste 

vejledning om det gejstlige tilsyn, og 
sammen med notatet om mentorordningen 
er der nu styr på det formelle omkring 

KK´erne. 

10. Nyhedsmail status. 116 tilmeldte.  

Udsendt syv indtil videre. 

11. Diakonikonference 28. august 

2020 kl. 9-14 
Herunder diakonibog. 
Orientering v/ Steen 

Udvalg er nedsat: Betty Grønne Ahrenfeldt, 

Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen, Christian 
Mejdahl, Henning Thomsen og 
stiftspræsten. 

Budgettet er godkendt af stiftsrådet. 
Viborg Idrætshøjskole lægger lokaler til. 

Diakonibogen layoutes og korrekturlæses i 
disse uger. Få indlæg mangler, bl.a. indlæg 
om Solglimt ved Christian. Prøveeksemplar 

skal være færdigt ultimo januar. 
Samvirkende Menighedsplejer bliver 
medudgiver af bogen og hjælper med at 

sprede den på landsplan. 
 

12. Redigering af hjemmesiden v/ 
Steen 

Drøftes som første punkt på næste møde.  

13. Økonomi - herunder budget 
2021 

110.000 kr. 

14. Årsrapport fra 2019. Stiftspræsten rundsender udkast. 

15. Hvordan får vi sognene i tale, 

så diakonipræsten kommer 
mere rundt til møder og 
sparring m.m. 

Provsterne og kommunerne kan trække på 

stiftspræsten som opfølgning på 
diakonikonferencen. 

16. Orientering fra stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl. 

Diverse ansøgninger er behandlet. 
Kapitalen bliver mindre. 

Lone Primdahl er godkendt som 
udvalgsmedlem. 
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17. Orientering fra formanden Alle har modtaget nytårshilsen fra 
biskoppen. 
Christian deltager i diakonimøde i Nykøbing 

Falster. 

18. Kommende mødedato Ultimo april - Christian udsender doodle. 

19. Evt. Steen sørger for at udvalget for 
gudstjenester for udviklingshæmmede børn 

og unge sender invitationer til Alice. 
Christian gennemgår kommissoriet med 
Bodil Abildgaard.  

 


