Referat af mødet i stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø, den 15. jan. 2018, kl. 15 - 17
Viborg Bispegård

Dagsorden

Referat

1)
Kirsten byder os velkommen.
Gennemgang af dagsorden og godkendelse
af samme.

Kirsten bød velkommen og særligt til vort ny
medlem Lillian Storgaard, som er Stiftsrådets
repræsentant i udvalget.

2)
Ad.
Signe Steenfeldt og Hans Hjerrild fra
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning FAR har
lovet os et udspil med mulige datoer for
møder i 2018 og 2019.
De kommer snarest som bilag til dette punkt.
Vores opgaver:
a) Vi skal finde ud af og formulere,
hvordan og i hvilken rækkefølge
Provster og Distriktsforeninger
kontaktes og informeres, så vi ideelt
set kan få Distriktsforeningerne til at
indkalde til møde på de aftener, hvor
der tidligere på dagen har været
møde med provsten og præsterne i
området. (Primært for at spare på
kørselsbudgettet og for at udnytte
FARs tid bedst muligt).
b) Skal vi formulere en dagsorden til
Distriktsforeningerne i lighed med
den plan vi udarbejdede for aftenerne
om ’Den Gode
Fællesskabsforståelse’?
Hvis Ja, så formulerer vi
dagsordenen.
Vi skal bare lige have Signe og Hans
med på, at det bliver, så de finder det
ok.

a) Lars LL skriver til provsterne og
tilbyder dem tilbuddet og ca. to datoer
at vælge imellem. Tidligst i september
2018.
Ad.
b) Når provsterne har valgt datoer og
tider, eller har takket nej, til tilbuddet,
går Kirsten videre og tilbyder
distriktsforeningerne at facilitere
tilbuddet.
Vi håber, at alt er skemalagt og klar før
sommerferien.

side 2
3)
Misbrug.
Vi opfrisker vores hukommelse vedr. misbrug
og Minnesota modellen osv. – ved hjælp af
det udleverede PowerPoint - og overvejer,
hvordan vi kan bruge dét, vi nu ved.
Er det viden, som vi skal formidle?
Hvordan?

Vi var generelt i tvivl om, om det er vores
arbejdsområde og om nødvendigheden af at
gøre opmærksom.
Vi overvejede, om vi kunne være behjælpelige
med at formulere en slags håndbogsmanual til
hjælp for menighedsråd/kontaktperson.
Vi overvejede, om man kunne anbefale/
opfordre provster og provstiudvalg til at have
en pulje til betaling for behandling af erkendte
misbrug. Parallelt med den ordning, der er for
præster.
Kirsten undersøger, hvilke parallelle tiltag der
er på markedet på dette område.

4)
Henning Kjær Thomsen og stiftspræsterne
vedtog på deres møde i december at afholde
en ’Stiftsudvalgenes dag’
Dato bliver lørdag d. 17. november kl. 9.30 –
16 med følgende grundstruktur:
Kaffe med rundstykker – foredrag med
”kendis” – debat – frokost – arrangementer
ved stiftsudvalgene – sangtime med nye
salmer / musik – afrunding v/ biskoppen.
Forslag til overskrift er:
”Den livskraftige kirke”
Her skal vi byde ind med vores område.
Hvem i udvalget vil reservere dagen og
deltage?
Hvad skal vi byde ind med?
Vi kan evt. nøjes med en rundbordssnak og
så planlægge færdig i maj.
.
5) Evt.

Lars præsenterede i meget korte træk
projektet.
Vi er selvfølgelig med, og der var positive
tilkendegivelser bordet rundt.
Vi skal på mødet i maj finde ud af, hvordan og
med hvilket tema vi præsenterer vores udvalg.
Overskriften for dagen er:
”Den Livskraftige Kirke”
Den overskrift tænker vi ud fra.

Lars orienterede om, at menighedsrådenes
overvejelser over de ca. 25 spørgsmål til
oplæg for visioner på kirkens hovedfelter:
gudstjeneste, undervisning, diakoni, mission
samt forvaltning nu er kommet til Stiftet.
Det er os i udvalget, der nu skal udlede svar
på:
1) Ser vi nogle tendenser?
2) Skal der ske noget i forhold til den
formulerede one-liner?
(vores ”one-liner” til visionsområdet er i
udgangspunktet:
”Åbenhed, gennemskuelighed og
ordentlighed i den kirkelige forvaltning
er vejen til tryghed og gensidig
forståelse.”
3) Er der lokale initiativer, som er
efterspurgte?
4) Giver materialet os anledning til at
arbejde videre med noget?
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Lars påtager sig at gennemlæse og
systematisere svarene, der vedrører vores
område og kommunikerer med Kirsten om
sagen. Alle får fra Kirsten filen med det
samlede svarmateriale.
På mødet i maj afstemmer vi svaret til
Stiftsrådsudvalget for Visioner, som Lars og
Kirsten i udgangspunktet har formuleret.
1) Vi overvejede om ”vi” skal deltage i
Himmelske dage 2019.
Det tager vi stilling til på næste møde.
Næste planlagte møde:
Mandag den 14. maj 2018 kl. 15-17

Næste møde er fortsat den 14. maj
Vi forlænger mødet med en time!
Så mødet berammes til den 14. maj kl. 15-18
Efterfølgende gå vi ud i Viborg og spiser på
det.

