
Stiftsudvalget for diakoni i Viborg Stift. 
 

Referat fra 19. møde i udvalget. Onsdag d.10. februar 2021  
Online møde over teams. 

 
Til stede: Alice Norup Mogensen, Christian Fredsgaard, Britta Vig Carlsen, Gert 
Primdahl, Susanne Klausen, Lone Primdahl Dolmer, Steen Andreassen (ref.) 

 

 Dagsorden                         Notat / Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 

mødet d. 23. september 2020 

Godkendt 

3. Valg af formand og 

næstformand 

Formanden og næstformanden er genvalgt. 

4. Hjemmeside  

Herunder diakonibogen 
hvordan offentliggøres den, så 
der er mange der kan hente 

inspiration i bogen. 

Stiftspræsten følger op på tidligere 

opdatering af hjemmesiden.  
Formanden holder løbende øje med, om 
hjemmesiden er opdateret. 

Stiftspræsten taler med Henrik Helms om, 
hvordan diakonibogen kan deles på 

hjemmesiden. 

5. Forslag fra Alice Norup 

Mogensen: Er det muligt at 
kirken kan synliggøres i en tid 
hvor mange bliver utrygge, 

bekymrede og ensomme. 
Oplæg vedr. ovenstående v/ 
Alice 

- I Aars holdes der daglig andagt i kirken. 

Her kommer 5-11 og møder præster og 
andre. 
- I disse dage bages der mange 

fastelavnsboller i Aars til uddeling særligt til 
sognets internationale borgere. 
- De frivillige trænger også til at gøre noget. 

- Kirke- og kulturmedarbejderne har en 
nationale facebookgruppe, hvor der deles 

mange gode initiativer. 
- I Vestervang holdes babysalmesang på 
zooms og der uddeles fastelavnsposer med 

opfordring til fælles pyntning af 
fastelavnsris. Ugentligt nadvergudstjeneste 

dækker et behov for at komme til nadver. 
- I Vildbjerg inviteres til Coronavenlige 
gåture. Det er nemt at skaffe frivillige, men 

sværere at nå den tiltænkte målgruppe. Det 
overvejes at målrette gåturene til mindre 
geografiske områder. 

- Zoom kirkekaffe. 
- Konfirmandgudstjenester afholdes flere 

steder, mens familiegudstjenester kun 
foregår online og med forhåndsuddeling af 
poser. 

- Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har 
indgået samarbejde med Boligselskabernes 
Fællessekretariat om indsats mod 

ensomhed i resten af 2021 i tre boligsociale 
områder. Der er søgt ministerielle midler til 
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ansættelse af fuldtidsmedarbejder. 
Indsatsen går ud på at skabe små 
fællesskaber i de respektive boligområder 

samt at styrke fællesskabet i den enkelte 
opgang. Henvendelsen viser, at det er en 

styrke at have en stærk menighedspleje, der 
arbejder på tværs af mange sogne. 
- Alice kontakter folkekirken.dk, der har 

facebookgruppe, om muligheden for deling 
af de gode ideer. Alternativt spørger vi 

Henrik Helms om facebookgruppe i Viborg 
Stift. 
 

6. Nyhedsmail  
Gode initiativer rundt i stiftet 

- f.eks telefontjenesten i 
Vildbjerg. 
Undersøg gerne hvad der rører 

sig i dit geografiske område i 
denne Covid 19 tid, så vi kan 

dele tingene med hinanden. 

- Britta Vig Carlsen har lavet 70 videoer, 
hvor St. Bededag musikvideo er set 18.000 

gange. 
- I Aulum har Mette Lønborg lavet 50 poster 
med tænkespørgsmål til familier. 

- ”Aftenfred” er et minuts refleksion. 
- Folkekirkens Familiestøtte har lukket 

facebookgruppe, hvor der deles gode ideer. 
- Kunne det være en ide med gudstjenester 
kun for mænd eller kun for kvinder? 

7. Diakonikonference Konferencen er udsat til fredag den 28. 
januar 2022. Det var den helt rigtige 

målgruppe, der havde tilmeldt sig, med 
borgmestre, socialchefer m.v. i de 
kommunale delegationer. 

Foredragsholderne er booket til 2022, mens 
nogle af fortællestationerne bliver ændret. 

8. Vitaminer til parforholdet Der er udarbejdet projektansøgning til ca. to 
millioner kroner. Projektet skal løbe over fire 
år, hvor forebyggende partilbud forankres i 

provstierne og i frikirkerne i fire stifter. 
Udviklingsgruppen er en arbejdsgruppe 

under Samvirkende Menighedsplejer og der 
nedsættes en styregruppe bestående af 
repræsentanter for de fire stifter, 

frikirkerne, Mette Møbjerg Madsen, formand 
for udviklingsgruppen og stiftspræsten som 

projektleder. Der ansættes timeansatte 
svarende til halvtidsmedarbejder i fire år. 

9. Viborg herberg Hvordan kan herberget i Viborg blive til et 

diakonalt kraftcenter i Viborg Stift?  
Vi beser herberget, når det bliver muligt. 

- Særlige trivselsgrupper. 
- Gode kursusfaciliteter til uddannelse af 
gruppeledere m.fl. 

- Gode rammer for konfirmander og 
minikonfirmander. 
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- Programmer med eller uden overnatning, 
der inddrager Viborgs spændende historie, 
Domkirken og Gråbrødre Klosterkirke. 

- Et levende hus med ansatte, frivillige og 
brugere. 

10. Orientering v/ Steen - Der var afslag fra Y´s Men International 
Region Danmark angående støtte til 

trivselsgruppeprojekt. Kontakten til A P 
Møller Fonden genoptages, når skolelivet 
normaliseres. 

- Kursus for efterskolelærere på Vesterbølle 
og Dronninglund Efterskole udsættes. Britta 
har løbende haft kontakt med Vesterbølle 

Efterskole. 
- Virtuelle erfamøder for kirke- og 

kulturmedarbejdere i Vestgruppen og 
Østgruppen er særligt vigtige for nyansatte. 
Stiftspræsten har kun mødtes med en KK´er 

i Coronatiden. 
- Retræte for KK´erne ultimo september på 

Ådalen blev aflyst pga. for få tilmeldte. 
- Samtalegruppe for mænd med 
fødselsdepression har to tilmeldte. 

- Virtuelt møde i Dansk Diakoniråd. 
- Organist Inger Jul Jensen og kirkekoret 
ved Ellebæk Kirke har indspillet 28 

diakonisalmer. Koristerne blev honoreret 
med pizzaer og taler på restaurant. 

- ”Klimatosserne” har holdt møde. Lone og 
Steen arbejder videre med evt. virtuel 
platform og undersøger, om biskoppen har 

oprettet andet organ med fokus på den 
grønne dagsorden. 

- Mødet med stiftsrådene er udsat til lørdag 
den 13. marts. 
- Mødet med menighedsrådsforeningens Liv 

og vækst udvalg viste stor interesse for 
styrkelse af diakonien i folkekirken 
- Sorgkorps er etableret med en håndfuld 

frivillige og med yderligere en håndfuld 
interesserede kursister. Der har allerede 

været tre henvendelser her i Coronatiden, og 
de frivillige har været samlet til en 
supervision. 

- Pilgrimsvandring for veteraner afvikles i 
august med Christian Bjerre som 
pilgrimspræst. 

- Stiftspræsten har stort set kun holdt 
møder og afholdt aktiviteter i Viborg i 2021. 
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- Alle diakonidage for konfirmander er 
aflyst, ligesom sorggrupper, trivselsgrupper, 
vågetjeneste, Karlekammeret m.v. holder 

pause pga. Coronaen. 
- Pilgrimsvandring for indsatte på 

Kærshovedgård Udrejsecenter aflyst pga. 
Coronasmitte på udrejsecentret. 
-Kursus om samspil mellem kommune og 

menighedsplejer blev afviklet. 
-Fællesspisninger for udsatte familier blev 

afviklet hele efteråret. 
-Virtuel hjemløsekonference for de nordiske 
lande blev afholdt. 

- Der har været endnu en henvendelse på 
vores indkøbsordning. 
- Jul i Fællesskab blev afviklet, selv om 

halvdelen af de tilmeldte meldte fra 
- Mødet med Kirkernes Sociale Arbejde i 

Silkeborg og Danmark mundede ikke ud i 
konkret samarbejde, da KSA i Viborg ønsker 
at styrke Samvirkende Menighedsplejer som 

landsdækkende paraplyorganisation. 
- KSA har ansat Marianne Houmøller som 

vikar for Elise Secher, der er på barsel. 
Marianne arbejder med spændende 
madspildsprojekt med midler fra 

Folkekirkens Udviklingsfond, som 
Samvirkende Menighedsplejer har søgt 
hjem. 

- Der indledes forhandlinger med Viborg 
Kommune om grundfinansiering af 

lønmidler til KSA i Viborg 
- Walk and talk for unge udbydes i 
samarbejde med bl.a. vejlederne på 

Mercantec i Viborg. 
- Mulighederne for etablering af 
genbrugsbutik i regi af Samvirkende 

Menighedsplejer sonderes i samarbejde med 
Jobcentret i Viborg. 

- Stiftspræsten inddrages i sparring omkring 
de kommende kirkedage i Roskilde. 
- Stiftspræsten holder orlov i maj, juni og 

juli. 
- De økumeniske kirkedage i Frankfurt 

bliver overvejende virtuelle, hvorfor det ikke 
giver mening at afvikle studietur. 
- Code of Care i Vesthimmerland arbejder 

videre med Lone som den kirkelige aktør. 
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11. Økonomi  
Rapport 2020 
Budget 2022 

Vi har brugt 97.199,12 kr. i 2020. Budgettet 
var på 110.000 kr. Vores budgetudkast for 
2022 er på samlet 130.000 kr. 

12. Orientering fra stiftsrådet v/ 
Gert Primdahl. 

Aktivitetsniveauet har været lavere end 
normalt pga. Coronaen, hvorfor stiftsrådets 

økonomi er god. 
Grøn Kirke har fokus på besparelser 

omkring lys og varme, pleje af kirkegårde og 
anvendelse af kirkens jorde m.v. 

13. Orientering fra formanden I.a.b. 

14. Kommende mødedato Formanden indkalder til møde i april, hvor 
den vikarierende stiftspræst inviteres til at 

deltage. 

15. Evt. I.a.b. 

 
 


