
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 14. møde i udvalget. Torsdag d. 2. maj 2019 Kl. 16.30 -18.30 

 

Til stede: Alice Norup Mogensen, Gert Primdahl, Christian Fredsgaard, Steen 
Andreassen (ref.) 
Afbud: Lissy Hauge Jensen, Maj-Brit Hvid Christensen 

 

 Dagsorden                         Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Opfølgning og godkendelse af 

referat fra mødet d. 3. Januar 
2019 

Intet at bemærke. 

3. Planlægning af Himmelske 
dage 

 Bemanding af teltet 

 Opfølgning på 
beslutninger fra sidste 
møde. 

 Andet 

Steen bestiller deltagerarmbånd til udvalget. 
Maj-Britt og Lissy bedes melde tilbage, om 

de er interesserede i armbånd. 
Go-cards produceres af Henrik Helms. 
Steen vurderer, om der også skal 

produceres introfolder om stiftsudvalget. 
Alice laver hjemløs person og Gert skaffer 
bænk. 

Steen sørger for bagtæppe med 
diakonislides, laver citatquis (med 

tilmelding til nyhedsmail) og skaffer 
skrivepult. Han producerer koppetræ og 
stander til programmer (hvis tiden tillader 

det). Han skaffer bolsjer på stiftet. Evt. 
cupcakes anskaffes. 
Kan vi skaffe en tavle til gode ideer? 

Der er bestilt diakoniplakater i størrelse A2 
og A1. 

Vi kan evt. skaffe en eller to bløde stole fra 
genbrugsbutik. 
Præmie til quisvinder medbringes. 

Push up medbringes.  
Vi mødes på Mulighedernes Marked torsdag 

kl. 16.00 for at stille op. 
Vagtplan: 

- Gert, Maj-Brit og Christian fordeler 

vagterne fredag kl. 10-18. 
- Alice, Gert og Christian fordeler 

vagterne lørdag kl. 10-16. 

 

4. Steen har deltaget i et møde i 

København med Dansk 
Diakoni Råd - Orientering 

m.v. 

4-5 stiftsudvalg og en lang række 

organisationer var til stede. Præsentation af 
og rundvisning på Diakonissestiftelsen. 

Gensidig orientering fandt sted.  

5. Kirke og kulturmedarbejdere 

 Gejstligt tilsyn 

 Mentorordning 

 Uddannelse 

Der udarbejdes papirer om mentorordning 
og gejstligt tilsyn, som forventes klar til 

kirke- og kulturmedarbejdernes årlige møde 
med biskoppen i juni. 
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 Retræte 

 Pilgrimsvandring 

Der arbejdes på kristendomsundervisning i 
eget regi. 
Retræte i maj aflyses pga. ingen deltagere. 

Der udbydes pilgrimsvandring i august og 
ny retræte i oktober. 

6. Nye tiltag 

 Ansøgning par 

 Ansøgning 
børnegrupper 

A P Møller Fonden er kontaktet mhp. møde 
om støtte til to projekter om hhv. 

trivselsgrupper for børn i samarbejde med 
skolerne og gratis tilbud om parsamtaler. 

7. Orientering ved 
diakonipræsten 

To pilgrimsvandringer for veteraner afvikles 
i hhv. uge 27 og 32. 

Dansk Blindesamfund kontaktes angående 
blinderestaurant. 

På Himmelske Dage afvikler Møltrup Mørke 
Middage. 
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har fået 

15 nye landsogne som medlemmer. Der er 
gang i en række nye projekter med 
sommerferieaktiviteter, Café Exit, 

konfirmandkjoleworkshop, ungeprojekter 
m.v. Der ansættes koordinator efter 

sommerferien i samarbejde med 
Samvirkende Menighedsplejer. 

8. Temadage om sorg og 
sorgkonference. 

Ny temadag om sorg afholdes i Skive den 
28. september, da temadagen i januar var 
overtegnet. 

Sorgkonference afholdes i 2020. 

9. Gudstjenester 

udviklingshæmmede 

Udvalg med fire præster er nedsat, og de 

kan trække på stiftspræsten i deres virke. 

10. Opsamling vedr. bog 

diakonale aktiviteter. 

Der er pt. ca. 80 indlæg. 

På Himmelske Dage udstilles et 
prøveeksemplar. 

11. Diakonikonference foråret 

2020 opfølgning. 

Konferencen er udskudt til foråret 2020. 

12. Studietur Punktet udsættes endnu en gang. 

13. Tyske Kirkedage 20 - 23 juni i 
Dortmund. Er der nogle der 

har mulig for at deltage. 

Ingen har mulighed for at deltage. 

14. Økonomi 23.648 kr. er brugt d.d. 

15. Orientering fra stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl. 

Næste møde er den 15. maj. Her godkendes 
Alice som nyt medlem af stiftsudvalget. 

16. Orientering fra formanden Intet at bemærke. 

17. Kommende mødedato Formanden indkalder til møde i uge 33 eller 

34. 

18. Evt. Intet at bemærke. 

 
 


