
Møde i Diakoniudvalget 27. februar 2020 kl. 15-17.30
i Bispegården, Aalborg

Til: Henning Toft Bro, Lena Bentzen, Susanne Houmøller Jørgensen, Paul Holm, Vibeke Bach 
Hansen, Jeanette Dam Kaastrup, Joan Holck, Ivana Høgagard, Birgitte Viftrup Mortensen, Doris 
Vest Steen, Sigr id  Ringström, Annelise S. Skjerning Hejlskov

Afbud: Ivana; Vibeke; Jeanette; Sigrid og Henning. Joan dukkede ikke op, vi prøvede at ringe.

REFERAT:

Punkt Dagsorden tekst Referat

• Godkendelser

a. Godkendelse af dagsorden

b. Godkendelse af referat fra 
mødet 21. november 2019 
(referatet er tidligere udsendt)

a. Godkendt uden bemærkninger.
b. Godkendt uden bemærkninger.

• Medlemssituationen i 
udvalget

Leif Sondrup har meddelt, at 
han er udtrådt, fordi han er 
gået på pension fra stillingen 
som leder af Folkekirkens 
Familiestøtte. Hvem skal 
repræsenter Familiestøtten 
fremadrettet? 

Nyt medlem Sigrid 
Rings töm  som 
repræsentant for Aalborg 
Provstiernes Menighedspleje

Ny fra Familiestøtten: vi venter til der er en 
ny leder ansat. Evt. en anden fra Familiestøtten,
som repræsentant.

Sirid Ringstrøm træder til efter endt barselsorlov.

• Siden sidst

a) Nyt fra mødet i Dansk 
Diakoniråd 

a) Intet møde siden sidst. Det blev besluttet at en
 studietur til Berlin med Dansk Diakoniråd, bliver
 betalt af Diakoniudvalget.

• Status på arbejdet i 
Underudvalgene

1) Kommunikationsudvalget

Status på opdatering af 
diakoni-kataloget

2) Netværksudvalget

3) Workshop-udvalget: Status 
på arbejdet med Diakoni-
spillet og udkast til ansøgning 
i Stiftsrådet om finansiering 

1) Paul har revideret diakonikataloget 
efter at Vibeke har opdateret det. 
Det bliver lagt på nettet.

2) Intet nyt.

3)Har revideret de enkelte kort rent 
sprogligt.

Har indhentet tilbud fra trykkerier. Vi 
søger i alt 26.000 kr. kr. til trykning 
m.m. Vi besluttede at sende den 
ansøgning, som vedhæftes referatet.



af spillet (trykning, æsker 
mv.)

DIAKORT blev foreslået, som navn på 
spillet.

Workshop-udvalget har frie hænder 
til at fortsætte det gode arbejde.

5.  Status på Stiftsdagen 5. 
november

Foreløbigt program blev uddelt, vedhæftes 
referatet.
Vi skriver Diakoni-konference frem for Diakonidag.
Vi undersøger mulighederne for elektronisk 
tilmelding i forbindelse med tilmelding. Vil gerne 
kunne registrere workshop ønsker.
Hvis ikke Stiftet kan hjælpe, kan vi gøre det via 
Skalborg kirke.

6
Jysk Diakonikonvent
Onsdag den 18. marts kl. 
12.00-17.00:

Måske ingen deltagere fra vores udvalg, da det 
kræver meget tid.

7. 

Økonomi

a) Status på Diakoniudvalgets 
økonomi

Vi har 45.000 kr. Har indtil nu kun brugt lidt. Der 
bliver udgifter ved Diakonikonferencen.

8.

Åbent punkt

I tilfælde af at noget er 
glemt/overset - Det skal i så 
fald meddeles under 
dagsordenens punkt 1 a.

Intet.

9.
3. minutter

Annelise fortæller om sit 
diakonale arbejde

Udsættes, til der er flere deltagere, til september.

Paul tager punktet til næste møde.

10. Kommende mødedatoer i 
2020

Torsdag 28. maj kl. 15.-17.30

Torsdag, 17. september kl. 15.-17.30

Torsdag, den 26.11 kl. 15.-17.30

Onsdag den 18.3 kl. 12.00-17.00:
Jysk Diakonikonvent: Klosterstræde 3, Nykøbing 
Falster

11. Eventuelt Intet.


