
Referat fra møde i diakoniudvalget 28. februar 2019 kl. 15-17.30 
i Skalborg Kirke, Aalborg 

Til: Henning Toft Bro, Leif Sondrup, Lena Bentzen, Gitte Arendt Dideriksen, Susanne Houmøller, 
Paul Holm, Vibeke Bach Hansen, Jeanette Dam Kaastrup, Joan Holck, Ivana Høgagard, Birgitte 
Viftrup Mortensen, Doris Vest Steen 

Afbud: Vibeke Bach Hansen og Henning Toft Bro. 

 

Dagsorden: 

 Punkt Dagsorden tekst Referat 
 

 •  

Godkendelser 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat fra mødet 
22. november 2018 (referatet er 
tidligere udsendt) 

a. Godkendt. 
b. Referatet godkendt. 

 •  
Nye medlemmer af Diakoniudvalget: 
Kort præsentation 
  

Nye: Doris, Kirke og Kulturmedarbejder. 
Birgitte har arbejdet i Menighedsplejerne, men 
har nu læst Teologi og er ansat som 
Diakonipræst fra 1/3 2019. 
Vi tager op ved et senere møde på efteråret om 
der skal være en repræsentant fra 
Menighedsplejerne. 
Kort præsentation af øvrige medlemmer. 

 •  

Siden sidst 

A 1. Til beslutning: Ønsker vi 
medlemskab/større samarbejde med 
Dansk Diakoniråd? 

Hvis medlemskab ønskes. 
Udpegning af repræsentant fra vores 
udvalg til deltagelse i udvalget 
forventeligt 4 gange årligt. 

 

A. Vi besluttede at støtte et medlemskab 
 
B: Susanne blev valgt som repræsentant. Leif og 
Joan er suppleanter. 
 
Annelise meddeler vores medlemskab samt at 
Susanne deltager i det første møde d. 21/3 
 
Udvalget ønsker, at Bidrage til at gøre Diakoni 
bredere på landsplan. Diakoni er mere end 
nødhjælp, for alle de svageste, det er også 
forebyggelse bredt set. 

 4. 

Udvalgets kommissorium og vision: 

Oplæg v/Ivana Høgagard 
Hvad er opgaven i Diakoniudvalget? 
- Inspirere 
- Facilitere 
 Hvad skal vi eksekvere 
Hvordan kommer vi videre i udvalget? 

Punktet skal munde ud i en fælles 
brainstorm, som I alle i udvalget 

Brainstorm ved Ivana: Oversigt uddelt med 
farvekoder. 
Kommunikation: De røde felter. Ønske om 
større synlighed af DIAKONI på stiftets 
hjemmeside, evt. lille udvalg. 
Klummeskriverier - offentlighed. 
INFO i stiftet foregår elektronisk i dag. Et blad 
er nok ikke en god ide. 
Pjecer mere lokalt? 



opfordres til at komme med input til. Udvalg: Joan, (foreslår Vibeke), Paul. 
Paul fortsætter med at sørge for, at det bliver 
lagt på Stiftets hjemmeside. 
Event - arrangementer: De grønne felter: 
Næste diakonidag i 2020. Mindre workshops 
rundt i stiftet. evt. lille udvalg. 
Hvordan kommer vi ud lokalt! 
Udvalg: Doris, Anne Lise, Gitte, Paul, Ivana 
Netværk (sogne og organisationer): De gule 
felter: Erfa- gruppe med Reden og 
arresthuspræsterne. 
Udvalg: Jeanette, Lena,  
Erfaringsudvalg: Blå Felter. 
Fælles ansvar - alle kan deltage. 
Tema: Sårbarhed. 
Aalborg Stift: Næste for hinanden. Hvem er 
min næste. Drøftes til næste møde. 
 
Øvrige udvalgsmedlemmer vælger evt. et 
underudvalg senere. 
Susanne koncentrerer sig om Dansk Diakoniråd. 

 5. 

Referat fra netværkskonference på 
Diakonhøjskolen i Århus, 31. januar 
v/ Leif Sondrup 

Referat fra Netværkskonferencen sendes ud 
med referatet. Hvorfor arbejder I ikke mere 
sammen - kommuner, folkekirker og 
organisationer? 
1. møde i 2018 på Århus Rådhus.  
2. møde i 2019 deltog 300 (ca. dobbelt 
deltagerantal) på Diakonhøjskolen. 
Helle Heins afslutning var rigtig god. 
Anbefaling til at læse Esben Thusgaard: Kritisk 
Forum nr. 153 - om kirken i byen. 
KD artikel fra 16/12 2018, mere om den 
moderne folkekirke. 

. 6. 3 Minutter: Lena Bentsen fortæller 

Sct. Nikolajtjenesten samt Kirkens 
Korshærsarbejde, som et fællesskab, som er 
tilgængelig for enhver. 
De unge er usynlige - i KK regi. 
Projekt i arresten p.t. med malerier - der skal 
sælges til fordel for SIND. 
Normer for Sct. Nikolai Tjenesten blev uddelt. 
At være et menneske og snakke med - 
telefontjeneste. 5 i Jylland, 1 på Fyn samt på 
Sjælland. 45.000 opkald på årsbasis over hele 
landet. Lena har ansvaret i Nordjylland - p.t. 21 
vagter. 7 aftner - 3 sidder på vagt samtidig. 
Vagt fra 20 - 02 (kan deles mellem flere) 
 
Jeanette har 3 minutter næste gang. 

 7. Åbent punkt Gledet ud som punkt ved dette møde. 



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

- 

 8. Kommende mødedatoer 

Torsdag 23.05. 2019 kl. 15-17.30 

Nye datoer: 5/9 og 21/11 kl. 15 -17.30 

Annelise booker lokaler i Bispegaarden. 

 9. Eventuelt 

Udleveret oversigt over økonomi. 

Sammen med referatet sendes "Drejebog for 
Diakonidag" med ud. 

   Referent: Susanne Houmøller 

 


