
Årsrapport anno 2019 fra stiftsudvalget for diakoni 
 

Stiftsudvalget 

• Udvalget består af Christian Fredsgaard (formand - ressourceperson), Gert Primdahl (næstformand 

– medlem af stiftsrådet), Lissy Hauge Jensen (repræsentant for kirke- og kulturmedarbejderne), 

Maj-Brit Hvid Christensen/Lone Primdahl Dolmer (repræsentant for præsterne), Ole Smed/Alice 

Norup Mogensen (repræsentant for de diakonale organisationer) samt stiftspræsten 

• Udvalget har holdt fire møder 

Himmelske Dage 

• Diakoniudvalget bestod af Christian Bjerre (Blå Kors), Michael Vigsø (Åben Kirke), Mads Bæk 

(Kirkens Korshær), Karlo Brondbjerg (Byrådsmedlem i Herning) og stiftspræsten 

• God base i Herning Frikirke med mange programmer 

• Mørke Middage ved Møltrup Optagelseshjem på gågaden 

• Fangekoret, teaterforestilling m.v. på andre lokaliteter. 

• Mange samtaler på Mulighedernes Marked, uddelte mange gocarts/programmer og mange 

tilmeldte sig vores nyhedsmail – den hjemløse var godt blikfang! 

Dansk Diakoniråd 

• Stiftsrådene er blevet integreret del af Dansk Diakoniråd. Cirka halvdelen af stifterne har været 

repræsenteret på møder i årets løb. 

Kirke- og kulturmedarbejderne 

• Stiftspræsten har stort set besøgt alle – og det har været inspirerende 

• Mentorordning er formaliseret 

• Provsterne har udarbejdet fin vejledning om det gejstlige tilsyn 

• Stiftet og provsterne er opmærksomme på, at nye arbejdssteder introduceres til mentorordningen 

og vejledningen om det gejstlige tilsyn 

• Retræte blev igen afholdt på Vester Kringel ved Løkken med otte deltagere 

Gudstjenester for udviklingshæmmede 

• Biskoppen har nedsat nyt udvalg bestående af fire præster: Lotte Martin Jensen, Lars Morthorst 

Christiansen, Karen Stubkjær og Hannah Lyngberg-Larsen 

• Udvalget har afholdt en gudstjeneste i Viborg Domkirke med efterfølgende høstfest 

• Der har igen i 2019 været afholdt flere gudstjenester i Nørrelandskirken, planlagt og afholdt af et 

lokalt udvalg. 

A P Møller Fonden 

• Der har været afholdt telefonmøde mellem repræsentant for fonden og stiftspræsten 

• Fonden er åben for modtagelse af ansøgning vedrørende udrulning af trivselsgrupper i udvalgte 

kommuner i Viborg Stift 

• Der er tale om trivselsgrupper i samarbejde med skolerne, efterskolegrupper og netværksgrupper 

for unge 



• Der er afholdt kursus for 20 trivselsgruppeledere 

Pilgrimsvandringer  

• Der skulle have været afviklet to vandringer for veteraner. Den ene blev aflyst pga. for få tilmeldte 

og for mange afmeldinger i ugen op til. Den anden blev afviklet med 13 deltagere  

• Pilgrimsvandring for indsatte på Kærshovedgård blev afviklet i weekend i august. Gruppen af 

indsatte og danskere har mødtes efterfølgende bl.a. i Bibelcaféen i Bording og til juletræ i Silkeborg. 

• Der har været afholdt møde i Aars om vandringer for psykisk sårbare 

Diakonikonference fredag den 28. august 2020 

• Udvalg er nedsat bestående af Betty Grønne Ahrenfeldt, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen, Christian 

Mejdahl, Henning Kjær Tomsen og stiftspræsten 

• Stiftsrådet har bevilget de økonomiske midler til konferencen, der afholdes på Viborg 

Idrætshøjskole 

• Diakonibog med ca. 80 indlæg er under udarbejdelse 

Sorggrupper 

• Karen-Ingeborg Jacobsen koordinerer to sorggrupper for gruppeledere. Hver gruppe består af ca. 

12 gruppeledere 

• Der har været afholdt to temadage om sorg i Skive  

o 26. januar på Hospice Limfjorden med 30 deltagere (og lang venteliste) 

o 28. september i Skive Sognehus med 45 deltagere 

• Inspirationsaften blev afholdt i Bøvlingbjerg 

• Temadag med det palliative team afholdt i Herning 

• Programmet til sorgkonferencen den 15. september 2020 er stort set på plads 

Kirkernes Sociale Arbejde 

• Ansættelse af frivillighedskoordinator Elise Secher finansieret af Samvirkende Menighedsplejer og 

Borgfonden 

• Trivselsgrupper starter op i Ørum og på Houlkær Skole  

• Sommerferieaktiviteter for familier på Ellekonebakken - i samarbejde med babafædrene 

• Diverse børnegrupper, sorggrupper og forældregrupper 

• Julehilsen udleveret i fire kirker juleaften (det har allerede afstedkommet flere nye, kompetente 

frivillige) 

• 16 siders ”Seniorfolder” er udarbejdet. Kommunens forebyggende medarbejde, brobyggere, 

demensteam og psykiatrisk team tager folderen med på hjemmebesøg (vi har allerede fået flere 

henvendelser) 

• Vågetjenesten har haft flere opgaver og fået nye frivillige 

• En række nye aktiviteter er under udvikling (barselscafé, børnefødselsdagsfond, ungetiltag, 

mødested for mænd…) 

• Samarbejde med Y´s Men om diverse aktiviteter 

• Mange henvendelser fra kommunalt ansatte 

Diakonidage 



• Afviklet 9 gange i 2019 

• 25 medlemmer af MenneskeBiblioteket 

Familienetværksgruppe 

• Gruppen består af  

o Birthe Møberg (Ikast-Brande) 

o Lone Møller Rasmussen, Mette Fink, Anette Stær (Kirkens Korshær – Børnehjørnet) 

o Ole Smed (Blå Kors – Barnets Blå Hus) 

o Thomas Frydendal Nielsen (Kirke- og kulturmedarbejde i Nordsalling) 

o Elise Secher (Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg) 

o Stiftspræsten  

• Gruppen drøfter temaer af fælles interesse vedr. tilbud til udsatte familier 

Livsfortællingsgrupper for mænd 

• Kursus blev afholdt den 12. januar med 19 tilmeldte 

• Andagtsbog er på vej i trykken. Knud Erik Nissen har skrevet 12 andagter om bibelske mænd og Ole 

Steen Pedersen har illustreret andagterne. 

Partilbud 

• Kompetente fagfolk har mødtes til en række møder for at udvikle folkekirkeligt tilbud om 

parsamtaler m.v. 

Sogneaftener 

• Stiftspræsten har deltaget i en række sogneaftener, inspirationsmøder med menighedsråd m.v. 

Kirken på landet 

• Stiftspræsten har deltaget i en række møder.  

PR 

• Der har været en del omtaler af vores arbejde i aviser, radio og tv. 

Nyhedsmail 

• Vi har lavet egen nyhedsmail, da DAP´en ikke fungerer optimalt. Pt. har vi 116 tilmeldte. 

Hjemmesiden 

• Vi har haft møde med Henrik Helms, men har ikke fået opdateret hjemmesiden 

• Diakonibogen skal ligge der i fleksibel udgave, der løbende kan opdateres 

 

Et stort tak til stiftsrådet for finansieringen af de mange forskelligartede aktiviteter i 2019. 

 

Viborg, den 15. januar 2020 

På stiftsudvalgets vegne 



Steen Andreassen 


