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Referat fra møde i diakoniudvalget tirsdag d. 30. maj kl. 15-17.30 i Bispegården  
Til: Lena Bentzen, Leif Sondrup, Henning Toft Bro, Gitte Arendt Dideriksen, Bjarne Hougaard, 
Susanne Houmøller, Malene Højbjerg Tarp, Paul Holm, Vibeke Bach Hansen, Joan Holck, Marie 
Kirketerp og Jeanette Dam ( Reden Aaalborg) 
Afbud til formanden 

  
Dagsorden: 

Tid pkt Dagsorden tekst Referat 

15.00 1.  Godkendelser  

 1.1.    Godkendelse af dagsorden. Ingen kommentar. Vi vil gerne slutte kl. 17.00, 
hvis det er muligt. 

 1.2.  
Godkendelse af referat fra  
(se vedhæftet) 

Ingen kommentarer. 

 2.  

Drøftelse af diakonisyn 
Marie Kirketerp holder et oplæg til 
drøftelse. Der er er afsat ca. 1 time til 
oplæg og drøftelse 

Marie holdt et fint oplæg og udvalget havde en 
god og inspirerende drøftelse. 
Slides fra Maries oplæg  tilsendes og vedhæftes 
referatet. 

 3.  Siden sidst   

 3.1.  
Økonomi 
oversigt foreligger ved mødet, hvis der 
er noget at berette. 

Vi har ikke brugt penge siden sidst. 

 3.2.  Møde med Sacsenudvalget 

Kort mundlig referat om en fire dages tur med 
Diakonalt program. 
Vi kunne overveje at lave en studietur med 
Diakoniindhold til Tyskland. 

 3.3.  Familiestøtten 

Har fået Aarhus vestre provsti med, som nyt 
medlem. Vesthimmerlands provsti, Herning 
kommunes provstier er i proces. I Aalborg er 
der også drøftelser i to provstier,Nordre og 
vestre provstier. Aalborg Kommune vil rigtig 
gerne samarbejdet, så vi håber at hele Aaalborg 
kommer med. 
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Flere andre provstier rundt omkring overvejer 
om de skal deltage. 
Der er blevet bevilliget SATS pulje midler til 
kurser til forældre – PREP, KIF og PARTJEK. 
Dette arbejde er udsprunget via Due Madsen. 
En frivillig fra Folkekirkens Familiestøtte bliver 
koblet på de enkelte familier. Der er ansat flere 
nye til at hjælpe med dette. 

- Sårbare børnefamilier kan få et ophold 
på et nyrenoveret Hotel på Øland. 
Ønskeland! 

Nye foldere blev sendt rundt om Folkekirkens 
Familiestøtte. 

 3.4.  Øvrigt siden sidst 
Fællesmøde, hvor Vibeke og Paul deltog, om to 
råd skal slåes sammen, er fortsat i proces på 
formands plan. 

 
 3.5.    

 4.  

Stiftsdag for diakoni torsdag d. 2. 
november kl. 17 
Hovedtema: Ensomhed 
Udvalget består af Gitte og Paul 
Forslag til indhold 

Helle Christiansen deltager med emnet 
Skyggeliv. 
Bo Nygaard Larsen har vi endnu ikke svar fra. 
Der bliver lavet en folder med invitation til 
dagen. 
Har Diakoniudvalget en mailadresse – Bjarne 
tjekker dette? 
Mulighedernes Marked: Der kan maks være 
15 stande denne gang, da vi har mindre plads 
end i 2015 ved sidste Stiftsdag for Diakoni. 
Pris: 160 kr. dækker forplejning m.m. 
Foredragsholdere m.m. dækkes af 
Diakoniudvalgets budget. 
Christian Staghøj Sinding vil gerne deltage på 
markedet. 
Reden vil også gerne deltage. 
Udvalget må gerne gå videre med at invitere til 
Mulighedernes Marked. 
Afslutning ved Henning Toft Bro. 
Programmet sendes til repræsentant for Kirke 
og kulturmedarbejdere ligeledes med andre 
præster og menighedsråd. 

 5.  
Opdatering af hjemmesiden jf. referat 
fra sidste møde 

Der arbejdes på ny hjemmeside i Stiftet,den er 
netop startet. Vi vil gerne have at vores gamle 
ting på tidligere Hjemmeside bliver slettet, men 
det løser sig måske nu. Paul følger op på det. 
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Vibeke har lavet ny oversigt over det Diakonale 
arbejde, hvor de er samlet sammen i sogne 
grupper. 
Arbejdet blev fordelt mellem flere deltagere. 
Alle melder tilbage til Vibeke, som retter til og 
Sender til Paul Holm, som sender til 
Webmaster. 

 6.  

Næste mødedatoer 
Vi skal finde en dato i september og i 
november 

 

Næste møde: Tirsdag d. 3/10 kl. 13.00 i 
Bispegaarden. Vi bestiller et stk. smørrebrød. 
 
Tirsdag d. 28/11 kl. 14 – 16.30 i Bispegården. 

 7.  Eventuelt 

FUV har lavet en Rapport: ”Det ligger mellem 
ørerne.”De vil gerne komme rundt og fortælle 
om det. Det kommer nok på hjemmeside, men 
vi kan være opmærksomme på, hvornår de 
kommer i vores område. 
Opfordring til at tjekke siden UNG hos Reden, 
som kan lave kurser og oplæg. 
Ny folder fra Reden blev delt ud. 
Bjarne laver opdateret adresseliste, som 
medsendes referatet. 

  

 
Susanne Houmøller 

 


