
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Indkaldelse til 7. møde i udvalget. Torsdag d. 2. oktober 2017  
Kl. 16.00 -18.00  
Ellebæk Kirke, Beethovensvej 22, Holstebro 

 
Tilstede: Gert, Lissy, Ole og Christian 

Afbud fra Maj-Britt. 
 

 Dagsorden  Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
d. 4. maj 2017 

Godkendt 

3. Evaluering af Landemodedagen i 
Viborg d. 20. maj. 
Godt med PR folder 

Der arbejdes på at flytte dagen til d. 7. 
september 2019. 
Næste gang er der brug for 100 – 150 foldere, da 
de blev revet væk. 
Det blev synligt for menighedsrådene hvad der 
foregår i stiftsudvalgene. 
Der var dialog med mange af deltagerne, der 
ønskede at høre om udvalgets arbejde, nogle 
fortalte også om hvad de havde i gang. 

4. Stiftspræst for diakoni 
orientering v. Christian 
Opfølgning og drøftelse efter 
mødet i ferien. 

Udvalget glæder sig til at der ansættes 
diakonipræst, som alle sogne i stiftet kan få 
gavn af til udvikling af diakonale tiltag, og til 
sparring omkring de opgaver der lokalt kan 
være. 
Desuden er der drøftet vedr. forløbet i 
ansættelsen. 

5. Medlemmer til arbejdsgruppen 
for kirken og de 
udviklingshæmmede. 
Herunder orientering vedr. øvrige 
arbejdsgrupper. 

Christian arbejder videre med at spørge 
personer til arbejdsgruppen for 
udviklingshæmmede. 
Christian kontakter Torben Haahr vedr. 
supplering af arbejdsgruppen. 

6. Julehjælp og Feriehjælp.  
Hvilke muligheder er der for 
relationer og opfølgning. Lissy 
fremlægger tanker til drøftelse. 

Drøftet muligheder for at nå ud til mennesker 
der af den ene eller anden grund, kan have 
glæde af at blive en del af kirken.  
Som udgangspunkt skal det vokse ud af 
menigheden.  
Hvordan er vi kirke i de forskellige 
livssituationer, for menigheden? 

7. Orientering fra stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl. 

Menighedsrådene har tidsfrist til 1. søndag i 
advent. Spændende at høre hvad der sker i de 
forskellige.  
Desuden generel orientering fra stiftsrådet. 

8. Orientering fra formanden Har været til møde i Vildbjerg, hvor emnet var 
diakoni.  

9. Orientering ang. diakonidag på 
Århus universitet. Forslag til 
emner til kommende diakonidage 
kan indsendes.  
Herunder temadag i Dansk 
diakoniråd. 

 1 juni var der arrangeret diakonidag. Hvor man 
talte sammen om, hvad der findes, af diakonal 
entrepenørskab rundt om i landet.   
Der er ikke nogen ny dato for 2018.  



Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

10. Dato og emne for afholdelse af 
møde med arbejdsgrupper i 
foråret. 

Udsat til der er ansat en diakonipræst.  

11. Dato for diakonidag til foråret for 
menighedsråd og ansatte i 
Viborg Stift. Emner for dagen. 

Vi afventer den nye diakonipræst. Og forventer 
at afholde arrangementet i efteråret 2018.  

12. Økonomi v/ Gert Vi vil gerne overføre 45.000,- til næste år, da vi 
ønsker at bruge de midler at Diakonidag efterår 
2018.  
Brev vedr. kørsel. Det ser ud til at frivillige i 
stiftsråd og udvalg, ikke kan få kørsel dækket. 

Christian tager det med videre op, at vi ikke er 
tilfreds med situationen, som det ser ud nu.   
 

13. Kommende mødedatoer Tirsdag den. 9 januar 15 – 17. I Strandby 
sognehus, 9640 Farsø.  

14. Evt.  Vi glæder os til at møde den nye stiftspræst for 
diakoni.  

 
Med venlig hilsen 
Christian Fredsgaard. 

 


