
Årsrapport anno 2020 fra stiftsudvalget for diakoni 
 

2020 har været et stille år, og det har været underligt som stiftsudvalg for diakoni ikke at kunne realisere 

flere diakonale aktiviteter i et Coronaår, hvor mange er blevet ramt af pandemien. 

Stiftsudvalget 

• Udvalget er udvidet med endnu en repræsentant, således at både Østgruppen og Vestgruppen af 

kirke- og kulturmedarbejdere vælger sin repræsentant. Dermed kan stiftsudvalget løbende 

interagere med samtlige kirke- og kulturmedarbejdere. Stiftsudvalget består ved årets udgang af: 

Christian Fredsgaard (formand - ressourceperson), Gert Primdahl (næstformand – medlem af 

stiftsrådet), Britta Vig Carlsen (repræsentant for kirke- og kulturmedarbejderne i Vestgruppen), 

Susanne Klausen (repræsentant for kirke- og kulturmedarbejderne i Østgruppen), Lone Primdahl 

Dolmer (repræsentant for præsterne), Alice Norup Mogensen (repræsentant for de diakonale 

organisationer) samt stiftspræsten 

• Udvalget har holdt tre møder 

Diakonikonferencen ”Fælles om det sociale ansvar” 

• Konferencen blev udskudt 

• Det er lykkedes at målrette konferencen til de kommunale og kirkelige nøglepersoner inden for 

diakonien og det sociale område, hvilket har været glædeligt at konstatere på tilmeldingerne. Vi 

håber, at samme deltagergruppe tilmelder sig i 2022 

• Diakonibogen, der skulle være lanceret i forbindelse med konferencen, distribueres nu internt til 

menighedsråd, præster og kirke- og kulturmedarbejdere i stiftet, mens de kommunale 

repræsentanter først får den til januar 2022 

Kirke- og kulturmedarbejderne 

• Stiftspræsten har kun besøgt 2-3 i årets løb og ellers bestræbt sig på telefonisk kontakt til nyansatte 

• Mentorordningen er i gang 

• Retræte blev aflyst grundet for få tilmeldte til gennemførelse på Ådalen Retræte 

Gudstjenester for udviklingshæmmede 

• Såvel i Holstebro som i Viborg forhindrede Coronaen afviklingen af gudstjenester 

• Kursusdag om Børn og unge med herlige behov blev aflyst pga. for få tilmeldte 

Status på de store projekter 

• Det har ikke været muligt at arbejde videre med trivselsgruppeprojektet, da skolerne har ligget 

underdrejet 

• Ansøgning om at udvikle forebyggende tilbud til par kaldet Vitaminer til parforholdet er klar til 

afsendelse. En udviklingsgruppe har arbejdet gennem et års tid omkring det faglige indhold. 

Projektet forankres i Samvirkende Menighedsplejer og inddrager fire stifter i pilotfasen samt 

frikirker 

• Udviklingen af Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg som bæredygtig diakoniplatform fortsætter med 

endnu flere samarbejdsflader ind i det offentlige. Med KSA som platform har de kommunale 



afdelinger, boligselskaberne m.fl. ansigter og telefonnumre på folkekirken, der gør det langt lettere 

at indgå samarbejde. Senest har vi fået henvendelse om ansættelse af fuldtidsmedarbejder til 

særlig indsats mod ensomhed under Coronaen i 2021 

Pilgrimsvandringer 

• Pilgrimsvandring for veteraner blev afviklet i samarbejde med veteranstøttearbejdet i Viborg. Den 

anden pilgrimsvandring i samarbejde med KFUM´s Soldatermission blev aflyst pga. medarbejders 

afgang  

• Pilgrimsvandring for indsatte på Kærshovedgård blev aflyst pga. Coronasmitte på udrejsecentret 

• Det er endnu ikke lykkedes at få realiseret vandringer for psykisk sårbare i Aars 

Sorggrupper 

• Karen-Ingeborg Jacobsen koordinerer fortsat supervision for sorggruppeledere i Skive Sognegård. 

To grupper afvikles samtidigt med hver sin supervisor 

• Supervision blev afholdt i januar, maj, oktober og november, mens marts blev Coronaaflyst 

• Sorgkonferencen blev udskudt  

• Det er ikke lykkedes at afvikle temadage  

• Sorgkorps er etableret, hvor de frivillige selv har haft et lignende tab som den sørgende, der har 

brug for en samtalepartner 

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg 

• Frivillighedskoordinator Elise Secher er gået på barsel og afløses af Marianne Houmøller 

• Trivselsgrupper har kørt i Ørum, mens gruppestart på Houlkær Skole blev udsat to gange 

• Sommerferieaktiviteter for familier på Ellekonebakken og i Houlkær 

• Sommerlejr på Ønskeland for udsatte familier  

• Familieaktiviteter for udsatte familier blev gennemført i efteråret 

• Sorggrupper for børn, unge, forældre og voksne har haft mange deltagere 

• Aflastningstjenesten og Vågetjenesten har våget meget få timer pga. Coronaen 

• Tre praktikanter har hjulpet med at udvikle børnefødselsdagsfond, skaffe erhvervsmedlemmer og 

udvikle ny hjemmeside 

• Karlekammeret blev sat i søen ved hjælp af fem Y´s Men. De mødtes kun to gange, inden Coronaen 

tvang dem til at indstille aktiviteterne 

• Indkøbsordning under Coronaen har kun haft tre henvendelser 

• Konfirmandkjoleprojektet har kørt med lille tilslutning 

• Barselscaféen kom ikke i gang pga. Coronaen 

• Jul i Fællesskab blev afviklet, selv om halvdelen meldte fra (heraf otte den 24. december) pga. den 

frygt, der herskede op til jul 

• Morgenvandring er nok den aktivitet, der har været mest kontinuerlig i årets løb 

Samvirkende Menighedsplejer (SMP) 

• Frivillighedskoordinatoren og formanden for KSA har deltaget i flere kurser i SMP´s regi, ligesom de 

begge har bidraget med artikler i SMP´s blad SAMMEN 

• SMP har givet penge til udvikling af familieaktiviteter for udsatte familier og sommerlejr 

• Efter flere opfordringer fra SMP er der nu sonderinger omkring etablering af genbrugsbutik i 

samarbejde med Jobcentret 



• SMP danner paraply for det nye koncept Vitaminer til parforholdet 

Diakonidage 

• I foråret nåede vi at afvikle tre gange, inden Coronaen aflyste 9 diakonidage. I efteråret blev fire 

diakonidage afviklet, inden Coronaen igen aflyste syv diakonidage. Interessen for diakonidagene er 

tiltagende 

Kirken på landet 

• Der var afslutningsevent på Skærum Mølle ultimo januar 

• Vi har ikke været inviteret til andre møder i KPL-regi og er ikke bekendt med nye aktiviteter i stiftet 

Sogneaftener 

• Stiftspræsten har deltaget i ganske få sogneaftener og tilbragt usædvanlig mange aftener hjemme 

Nyhedsmail 

• 134 er tilmeldt nyhedsmailen, der er udsendt fire gange i 2020 

 

Der skal lyde en stor tak til stiftsrådet for de knap 100.000 kr. vi trods Coronaen har brugt i 2020. 

 

Viborg, den 10. januar 2021 

På stiftsudvalgets vegne 

Steen Andreassen 


