
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 11. møde i udvalget. Tirsdag d.15. maj 2018  
Kl. 13.00 -15.00  
Banegårdsvej 8, Aars 

 
Tilstede: Gert, Steen, Alice, Christian og Ole  

Afbud: Maj-Brit, Lissy  
 

 Dagsorden  Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra mødet 
d. 27. marts 2018 

Godkendt 

3. Nyt stiftsudvalgsmedlem  

 Præsentation, billede og 
beskrivelse af Alice Norup 
Mogensen. 

Velkommen til Alice som ny medlem i udvalget 
som afløser for Ole.  
Kort præsentation.  
Alice sender beskrivelse og billede til Christian. 
Der så sender videre til Mette. 
Mailadresse alicenorupmogensen@gmail.com 
41576185 
 

4. Konstituering af stiftsudvalget Formand: Christian genvalgt 
Næstformand: Gert 
Sekretær: Steen  

5. Skilsmissegrupper for børn og 
unge - Egmontfonden - 
gruppelederuddannelse 

Udbudt og foreløbig 10 tilmeldinger.  
Der er opbakning til projektet. Steen søger 
Egmontfonden og evt. andre fonde om udrulning 
af skilsmissegrupper i stiftet. 

6. Kirke- og kulturmedarbejdere - 
efteruddannelse, erfa-grupper, 
retræte. 

Steen er i gang med at besøge alle kirke- og 
kulturmedarbejderne.  
Der ligger et retrætetilbud til efteråret.  
To supervisionsgrupper er etableret. 
Der tænkes i kursustilbud og erfagrupper.  
Spørger til det gejstlige tilsyn, med tanke på en 
guideline for denne proces.  
Vil gerne have mailadresser på alle kirke- og 
kulturmedarbejdere, så det er lettere at 
kommunikere.  

7. Kursusdag for gravere og 
kirkegårdsansatte. 
Herunder diakonale tiltag på 
kirkegårde - se medsendte bilag. 

Inspirationsdag, hvordan møder vi de pårørende. 
Tilbyde kursusdag hvor 1 – 2 provstier er 
sammen.  

8. Ansøge den folkekirkelige 
udviklingsfond om udvikling af 
Kirkernes Sociale Arbejde. 
Herunder Viborg menighedspleje. 

Tur i uge 29 til Ønskeland. Der er stor søgning.  
Pilgrimsvandring uge 31 på Hærvejen.  
Udviklingsfonden ansøges om støtte til udvikling 
af Kirkernes Sociale Arbejde i stiftet.  
 

9. Workshop til temadag for Råds - 
og udvalgsmedlemmer 17. 
november 2018. 

Landsogns diakoni og by-sogns diakoni.  
Gert spørger på stiftsrådsmøde. 

10. Diakonikonference 2018 
opfølgning. 

Ikke så meget nyt.  
Biskoppen melder dato ud, når det sidste falder 
på plads.  

11. Information om diakonale Samle aktiviteter og tiltag i stiftet.  
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aktiviteter i Viborg stift, i bog 
eller anden måde. 

 

12. Visionspapirerne fra de enkelte 
sogne - status. 

Steen har fået skrevet af, og skal nu til at skabe 
overblik. Steen sender det ud til udvalget, og 
modtager gerne kommentarer til overblikket.  

13. Orienteringspunkter v. Steen Overdragelse af Steens kontor 15/6 – Lissy, Gert 
og evt. Alice deltager. 
Kirke for udviklingshæmmede, vi afventer at 
høre fra dem, efter vi har sendt en forespørgsel.  
Studietur, kan tages op på et senere møde.  

14. Gymnasiegrupper - henvendelse 

angående disse grupper. 

Spændende ide i Struer om at skabe 

dagligstuemøder for gymnasieelever i 
samarbejde mellem gymnasielærer og kirken.  

15. Hjemmesiden hvordan gør vi den 
mere spændende? 

Vi kan godt se hvad vi gerne vil have, vi vil gerne 
have mere liv, fornyelse. Afsøge 
udviklingsmuligheder.  

16. Orientering fra stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl. 

Gert har orienteret, de skal have møde i 
stiftsrådet i næste uge.  
 

17. Orientering fra formanden Møde for stiftsudvalg for diakoni  i Jylland, 15. 
oktober kl. 12.30 – 17.30 i trekantsområdet. 
Hvad har vi af visioner og fremtidsdrømme for 
vores arbejde? 
Ønsker god repræsentation af diakoner i 
stiftsudvalgene for diakoni. 
Hvordan orienterer vi generelt fra udvalget til 
MR?  
Erik Morten Jensen, artikel. Ligger op til 
drøftelse.  
Farvel og stor tak til Ole for arbejdet i udvalget.  

18. Økonomi v/ Gert  Der arbejdes med budget  

19. Kommende mødedatoer Christian og Steen sender datoforslag ud 

20. Evt. Der mangler tilbud omkring forebyggelse af 
skilsmisse. Dette må drøftes på næste møde. 

 
Med venlig hilsen 

Christian Fredsgaard. 
 

 


