
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 17. møde i udvalget. Torsdag d.9. juni 2020  

 

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

 
 Dagsorden                         Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
d. 9. januar 2020 

Godkendt. 

3. Redigering af hjemmesiden. 
Gennemgå hjemmesiden inden 
mødet med ønskede rettelser og 
tilføjelser.  
Kopier af tekster på 
hjemmesiden uddeles på mødet. 

Hjemmesiden blev gennemgået. Reviderede 
tekster sendes rundt til godkendelse. 
Diakonibogens tekster lægges ind under 
rullende billeder, hvis det er muligt. 
Mette spørges, om kalenderen kan slettes 
automatisk. 
Billedet på forsiden vil vi gerne have udskiftet. 

4. Revidering af kommissorium for 
stiftsudvalget for diakoni. 
Findes på hjemmesiden. 

Kommissoriet blev drøftet. Revideret udkast 
sendes rundt til godkendelse, inden det drøftes 
med biskoppen.  

5. Valg af formand og næstformand Genvalg af Christian som formand og Gert som 
næstformand. 

6. Hvilke provstier / kommuner vil 
være med i projekt om 
trivselsgrupperne på skolerne? 
v/ Steen 

Stiftspræsten deltog i erfamøde med provsterne 
16. januar. Møde med fungerende skolechef i 
Viborg Kommune 20. januar. 
Anbefaling fra Silkeborg Kommune sendes til 
interesserede kommuner i Viborg Stift. 
Efterskolekoncept tænkes ind i projektet. 

7. Udvikling af forebyggende tiltag 
om par. v/ Steen 

Møde 16. juni med Bodil Kappelgaard, Lisbeth 
A. Ryelund, Malene Fenger Grøndahl og Steen 
Palmquist.  
Kontakt til Danske Kirkers Råd om forankring af 
projektet. Borgfonden søges om 
udviklingsmidler.  
”Valentin i kirken” i Aars som servicetjek. 12 par 
deltog omkring caféborde i kirken. 
Gudstjenestelig ramme ved to præster og oplæg 

ved Folkekirkens Familiestøtte. 
De to koncepter tænkes sammen. 

8. Tema 2021: Kirken på landet  v/ 
Steen. 

Afslutningsevent på Skærum Mølle den 31. 
januar.  
KPL har annonceret, at diakoni bliver et tema, 
der skal arbejdes med i 2021. Vi afventer 
nærmere udspil fra KPL. 

9. Workshop om diakoni til 
Stiftskursus for præster 11 -12 
august.  v/ Steen 

Lone og Steen står for workshoppen (udsat til 
2.-3. juni 2021). 

10. Siden sidst v/ Steen.  ”Alle har en historie – andagter til brug i 
livsfortællingsgrupper for mænd” er 
udgivet. 

 Folder om ”Sorggrupper og 
livsmodsgrupper” distribueres af 
kommunale medarbejdere i Viborg 
Kommune  
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 Kursus om sorgkorps afholdes lørdag den 
5. september. 

 Der er gennemført tre diakonidage (Nr. 
Nissum, Snejbjerg og Struer) og aflyst 9 
pga. coronaen. 

 Den ene pilgrimsvandring for veteraner er 
aflyst, da KFUMs Soldatermission har 
hjemsendt alle medarbejdere under 
coronakrisen og derfor ikke har haft 
mulighed for at rekruttere deltagere. Den 
anden pilgrimsvandring gennemføres som 
planlagt. 

 Foredrag i Bording, Ikast, Holstebro, 
Vildbjerg og Brædstrup. 

 Mange aflyste arrangementer (bl.a. 
Menighedsrådsforeningens liv og vækst 
udvalg, sygehuspræstemøde med 
biskoppen, generalforsamling i 
distriktsforening) 

 Taizéandagter opstartet i Vestervang 
Kirke som tilbud til engelsktalende 
beboere i Viborg. Menigheden er dansk! 
Engelsktalende gudstjenester i 
Domkirken er ikke kommet i gang. 

 Kursusdag om ”Børn og unge med herlige 
behov” 9. juni aflyst pga. for få 
tilmeldinger. Høstgudstjeneste for 
udviklingshæmmede afholdes lørdag den 
26. september i Domkirken. 

 Sommerlejr på Ønskeland for udsatte 
familier afholdes med 50-75 deltagere, 
hvis økonomien sikres. 

 Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg 
arbejder videre med barselscafé, 
børnefødselsdagsfond, nye sorggrupper 
m.v.  

 Møde med Y´s Men om etablering af 
”Karlekammeret – et fællesskab for 
mænd”, der begynder til september. 

 Møde med fremskudte socialrådgivere om 
netværksgrupper for unge. 

 Møde med Martin Booth fra Gilford om 
ungdomsarbejde og udveksling af 
ungegrupper. Lone Primdahl Dolmer, 
Betty Grønne Ahrenfeldt og Peter Fischer-
Nielsen deltog i mødet. 

 Nyhedsmail 8 udsendt til 132. 

 Carpe Diem tilbyder hjælp til udsatte 
familier. 

 Retræte for KK´ere 24.-27. september 
udbydes for KK´ere i hele landet. 

 Brev med programmer til alle præster i de 
to Viborg-provstier er afleveret ved døren. 
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Lignende rundture i andre provstier 
overvejes.  

 Kirkekoret i Ellebæk indsynger 
diakonisalmer. 

 

11. Evaluering af diakonale 
aktiviteter under Covid 19. Her 
byder vi ind med det vi ved hver 
især. 

Mange præster og KK´ere har brugt telefonen 
flittigt. I Aars lægger præsterne fortsat 
prædikener ud på facebook, fordi de læses af 
mange, og de har gode oplevelser med udendørs 
samtaler i amfiteater. 
Ved Ellebæk Kirke har Lissy tre gange været 
rundt for at ringe på dørene med hilsner til 

udsatte/ældre kirkegængere. 
Indkøbsordning i Viborg Kommune med kun to 
henvendelser.  
På opfordring fra biskoppen tilbød stiftspræsten 
at etablere lignende indkøbsordninger i stiftets 
øvrige provstier. Ingen bad om hjælp dertil. 
Dansk Røde Kors afholder folkemøder rundt 
omkring i DK under temaet: ”Brug for hinanden 
- sammen om en social vaccine mod corona”.  
Giver det mening i folkekirkelig sammenhæng at 
etablere tænketank, der i kølvandet på 
coronakrisen forholder sig til  en ny bæredygtig 
livsstil i lyset af evangeliet? 

12. Diakonikonference  opfølgning 
på mail af 2. marts med ny dato 
fredag d. 29. januar 2021 kl. 
9.00 - 14.00, med drop ind kaffe 
kl. 8.30. 

Møde 25. juni, hvorefter invitation med 
hovednavnene udsendes. 
Der forhandles med Rebellens kor, der gerne vil 
kombinere optræden med turné i Viborg Stift.  
Diakonibogen går i trykken i oktober, så den 
kan uddeles til møde med alle danske stiftsråd 
den 7. november. Bogen trykkes i 1.300 
eksemplarer (100 til Samvirkende 
Menighedsplejer, 200 til alle danske 
stiftsrådsmedlemmer, 100 til 
diakonikonferencen, 50 til kirke- og 
kulturmedarbejderne, 200 til præster, 250 til 
menighedsrådene, 50 til forfatterne til bogen = 
950 stk.). 

13. Økonomi  80.698,07 kr. brugte vi i 2019.  
Indtil d.d. har vi kun brugt 9.143,69 kr. i 2020. 

14. Årsrapport fra 2019. Årsrapporten blev uddelt. 

15. Orientering fra stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl. 

Kun et digitalt møde. 
Mange aflyste arrangementer. 

16. Orientering fra formanden Møde på Lolland Falster blev coronaaflyst. 
Diakonhøjskolen fejrer 100 års jubilæum til 
efteråret. 

17. Kommende mødedato Formanden indkalder til møde ultimo 
september.  

18. Evt. Måske kan vi arrangere studietur til de 
økumeniske kirkedage i Frankfurt 12.-16. maj 
2021? 

 


