
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Indkaldelse til 7. møde i 
udvalget. 

Torsdag d. 4. maj 2017  
Kl. 12.00 -14.00  

Ellebæk Kirke, Beethovensvej 22, Holstebro 

 

Tilstede: Lissy, Maj-Brit og Christian 
Afbud fra: Ole og Gert  
 

 Dagsorden  Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra 

mødet d. 2. februar 2017 
Godkendt 

3. En repræsentant fra følgende 
arbejdsgrupper: Sorggrupper og 
sjælesorg deltager i mødet  og 
giver en status for deres arbejde. 

Karen Ingeborg Jakobsen fortalte om 
arbejdet i sorggrupperne. At der næsten er 

sorggrupper i alle provstier i Viborg stift. 
Målet er at der er grupper i alle provstier. 
der kan tages kontakt til Karen Ingeborg 

Jakobsen hvis der er brug for hjælp til 
opstart af sorggrupper.  

Niels Mortensen fortalt om sjælesorgs 
gruppens arbejde, som endnu er i 
opstartsfasen. Der arbejdes med mange 

spændende aspekter bl. a. hvordan mødes 
det enkelte menneske af kirken personale. 

Personalet er kirke i mødet med et andet 
menneske, og skal være bevidst om at være 
kirkens ansigt ud af til. Der følges op og 

orienteres videre om arbejdsgruppen videre 
arbejde.   

4. Dato for afholdelse af møde med 
arbejdsgrupper i efteråret.  

Udsat til næste møde. 

5. Opfølgning folder til 
landemodedag i Viborg 20. 

maj. Her er der 14.40 - 15.25 
afsat tid til stiftsudvalgene. 

Øvrige PR på denne dag. 

Folderen er godkendt. Programmet er 
gennemgået. 

6. Stiftspræst for diakoni 
orientering v. Christian 

Christian orienterede om det tilsendte materiale 
som udvalget kan tilslutte sig. 

7. Opfølgning på hjemmesiden - 
hvordan gør vi den mere 
spændende. Opfølgning fra 
sidste møde. 

Billede og tekst af udvalgets medlemmer på 
hjemmesiden. 
Vi er desuden opmærksom på at få lagt 
relevante billeder ind, så siden fremstår så 
spændende som muligt. 

8. Medlemmer til arbejdsgruppen 
for kirken og de 
udviklinghæmmede. 

Christian arbejder videre med at finde 
medlemmer til arbejdsgruppen. 

9. Orientering fra stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl. 

Intet 

10. Orientering fra formanden Intet 
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11. Dato for diakonidag til foråret 
for menighedsråd og ansatte i 

Viborg Stift. Emner for dagen. 

Udsat til næste møde. 

12. Økonomi v/ Gert Budget er fremlagt 

13. Kommende mødedatoer Udsendes af Christian. 

14. Evt.  Emne til drøftelse på et senere møde: 
Hvordan følger vi op på de kontakter / 

relationer der skabes gennem julehjælp og 
feriehjælp. 

 

Med venlig hilsen 
Christian Fredsgaard. 
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Referat sorggrupper: 
 

Netværksperson. Svend Erik, Birthe, Natalie og Karen Ingeborg :Mødes 23 
gruppeledere til supervision. Har desuden erfaringsudveksling. 
Har været på besøg Pernille Olesen, foredrag om sorg og skam. 

Gerne en ud og fortælle om selvmord. 
Ønske om en sorggruppe i hvert provsti. Vesthimmerlands. (Spørg Ole Smed om 
at følge op) Herning søndre, Viborg Østre har ikke sorggrupper. 

Det er grupper for forskellige aldersgrupper. Eller grupper med blandede 
aldersgrupper og forskellige problematikker. 

Der er flest af enker og enkemænd. 
Grupper kan flere gange føre til netvæksgrupper, hvor grupperne vælger at køre. 
Stiftsudvalget kan give økonomisk støtte. 

Kunne godt tænke sig kurser i FUV regi gerne i stiftet. 
Gøre opmærksom på arbejdsgrupperne. 
 

Referat Sjælesorg: 
 

Torben Haahr, Jakob, Niels.  
Er i opstartsfasen. 
Udvalget suppleret med 2 ekstra. 

Torben og Niels laver et kromosorium, inden sommerferien. 
Sjælesorg sker på mange fronter i kirken. Det opleves at kordegnen er den der 

møder personen først.  
Hvad møder kirken mig med? På kirkegården mødes man af kirken, som ikke er 
berøringsangst. At være kirkens ansigt ud af til. 

Torben har taget sjælesorgsuddannelsen på Modum bad i Norge. 
Der ønske om kurser.  
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 


