Bispegården
Thulebakken 1, 9000 Aalborg
Telefon: 98 18 80 88 – E-mail: kmaal@km.dk
Formand Bjarne Hougaard
Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals
Telefon: 9894 1080 – E-mail: bhou@km

Stiftsudvalget for diakoni
i Aalborg Stift

Referat fra mødet i diakoniudvalget torsdag d. 17. maj kl. 15.00-17.00.
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 og Anne
Lise Skjerning Heilskov
Afbud til formanden: Malene, Lena samt Biskoppen.
Dagsorden:
Tid

pkt

Dagsorden tekst

Referat

1.

Godkendelse af
a. dagsorden
b. Referat fra sidste møde
(vedhæftet)

a.) Dagsorden blev godkendt.
b.) Rettelse til pkt. 2. Bjarne stopper i udvalget, da han
ønsker at få mere tid til andre opgaver.
C.) Vi lavede en kort præsentation af hensyn til nyt
medlem: Leif Sondrup, leder af Folkekirkens
Familiestøtte(FFS)
Gitte Arendt Dideriksen tidl. Repræsentant for
Menighedsplejen – med i støttegruppen for FFS
Jeanette Dam Kaastrup, Reden Aalborg.
Vibeke Bach Hansen, Kirkekulturmedarbejder i
Bangsbostrand sogn.
Joan Holck, Diakonipræst på Mors.
Marie Kirketerp, sognepræst, tidligere Diakonipræst i
Hjallerup.
Bjarne Hougaard, sognepræst i Hirtshals, tidligere
Diakonipræst i Viborg stift.
Paul Holm, Formand for Diakoner i Aalborg Stift.
Susanne Houmøller, værestedleder i Blå Kors i Hjørring.
Nyt medlem: Annelise Skjerning Heilskov, sognepræst i
Farstrup ved Nibe. Præst på 19 år heraf 4 år i Vester
Hassing, men nu tilbage i tidligere stilling. Glad for at være
præst på landet. Laver Gudstjeneste på Solsiden, største
plejehjem i Nibe. Har gruppe med pårørende til demente.
Bliver brugt meget som sjælesørger – har selv datter på 10
år, som spastiker.

2.

Diakoniudvalgets opgaver
Gennemgang og drøftelse af
kommissorium for diakoni-

Vi drøftede kort, hvad udvalget har lavet. Komme ikke
nærmere ind på Kommissoriet, da vi for nylig gennemgik
det.
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udvalget. (Vedhæftet)

3.

4.

Konstituering med valg af:
• Formand
• Næstformand
• Referent

Siden sidst
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Udvalget har været med i de første tanker og beskrivelse
samt søgning af støtte til FFS.
Udvalget ser sin største opgave som inspirator for Diakonalt
arbejde.
Udvalget har lavet en Diakonidag efter en nu fast skabelon,
et underudvalg står for planlægning, invitation m.m.
- Formand: Annelise Skjerning Heilskov
- Næstformand: Susanne Houmøller
- Referent: Susanne Houmøller
De øvrige udvalgsmedlemmer lovede at bakke godt op
og støtte formanden det første års tid.
Referenten bestiller lokaler til møderne.
Formanden sender referaterne ud efter gennemsyn!
Navne slettes evt. til det, der skal ligge på
hjemmesiden.
Formanden sender økonomiske bilag m.m. til Lene
Marie Johansen på Stiftskontoret efter attestation.
Ved konstitueringen om et år skal næstformand og
referent bestå af to forskellige udvalgsmedlemmer!
- Der er ansat ny Diakonipræst i Brønderslev provsti til 15/8
2018 – Marie foreslår, at hun inviteres til at sidde med i
udvalget, og overvejer i den forbindelse sin egen fremtid i
udvalget.
- Reden Aalborg har nu 9 ansatte. De flytter i nye lokaler på
Vesterbro 91. Der arbejdes på at få en lejlighed tæt på til
akutovernatning. Det går nu fra at være et projekt til at være
et fast arbejde i Aalborg og skal derfor have lokal
bestyrelse.
De arbejder meget med Forebyggelse for de unge. Hvordan
kan vi rådgive?
-I Hjallerup er man blevet inspireret af Diakonidagen om
Ensomhed sidste år, så man laver en dag for 9.klasserne i et
samarbejde med Kirken og Skolen.
Der vil være deltagelse af Forfatterskolen, Ventilen,
Headspace samt en sangerinde.
Marie opfordres til at beskrive dagen, til inspiration for
andre!
-Folkekirkens Familiestøtte har lavet en midtvejs
evalueringsrapport – den ligger på deres hjemmeside.
Netværket er nu også i Århus stift samt Viborg stift.
-Ny medarbejder for stiftets hjemmesiden er Marie Hoehl
Tolstrup, ansat som ny mediekonsulent.
Paul Holm tjekker op og får gamle referater slettet samt nye
for 2017 lagt ind. Tages op igen til næste møde.
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5.

6.

7.

Jysk diakonikonvent 5. okt.
Invitation og forhåndstilmelding.
Hovedtaler: Kari Jordheim fra
”Diakonhøyskolen” i Oslo

Formanden tilmelder Joan, Paul og Susanne som foreløbige
deltagere fra Aalborg Stift.
Desuden meddeler han formandsskiftet til de øvrige i Jysk
Diakonikonvent.
Diakoniudvalget i Århus stift er nedlagt.

Forberedelse af stiftsdag for
diakoni torsdag d. 1.
november 2018
Fortsat fra sidste møde
v. Paul Holm og Malene Tarp

Referat fra planlægningen indtil nu blev uddelt og
gennemgået på mødet. Annelise vil gerne deltage i næste
møde desangående, som observatør.
Gitte har sagt ja til at deltage i udvalget.
Det blev foreslået, at såfremt det glipper med de nuværende
talere, så kan Reden Ung fortælle om Unge, sex og grænser
via deres forebyggelses afdeling.
Deltagerpris bliver 170 kr. En fra hver stand deltager gratis
ligesom Diakoniudvalgets medlemmer.

Budgetønsker 2019
Afleveres senest 1. september

Nuværende formand søger det foreløbige budget,
forventeligt 35.000 kr. (vi har tidligere søgt 45.000 kr. men
ikke brugt dem)
Vi drøftede muligheden for en studietur, men var enige om,
at der skal være et tur forslag før vi evt. budgetlægger det,
ellers kan der søges ekstra bevilling til en studietur.
Budgettet søges med følgende poster:
Stiftsdag for diakoni
kr. 15.000
Mødeomkostninger
kr. 5.000
Kurser og konferencer
for udvalgsmedlemmer
kr. 10.000
Diverse kr.
kr. 5.000
I alt kr.
kr. 35.000

8.

Næste mødedato

9.

Eventuelt

20.9. kl. 15 – 17 i Bispegården
5.10 kl. Jysk Diakonikonvent – Haderslev stift.
1.11. kl. 16-21 Stiftsdag for diakoni i Folkekirkens Hus
22.11. kl. 15 – 17 i Bispegården
Næstformanden takkede formanden for et godt samarbejde
og for hans arbejde i Diakoniudvalget siden opstarten i
2011.

Referent: Susanne Houmøller
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