
Stiftsudvalg for Diakoni i Aalborg Stift 

Stiftskontoret 

Thulebakken 1, 9000 Aalborg  

 

Formand sognepræst Bjarne Hougaard, Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals, 

 mail: bhou@km.dk tlf. 9894 1080  

Referat af møde i diakoniudvalget tirsdag d. 14. januar 2014 kl. 14.00 

-16.15 i bispegården, Thulebakken 1, Aalborg. 
 

Tilstede: Lena Bentzen, Leif Sondrup, Henning Toft Bro, Gitte Arendt Dideriksen, Bjarne 

Hougaard, Susanne Houmøller, Malene Højbjerg Tarp, Paul Holm, Erik Villy Rasmussen Vibeke 

Bach Hansen og Bodil Nørager. 

Afbud fra: Lars Brinth Referent: Susanne Houmøller 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Formanden bød velkommen. Der skal findes en afløser for Lars Brinth, da han har fået 

embede i Bjergby.  

Nyt. Punkt, som punkt 9: Valg af referent og punkt. 10 bliver så evt. 

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

3. Siden sidst 

a. Henning Toft Bro og Lars Brinth har været til møde i Barnets blå hus.  

Henning Toft refererede fra besøget. Det er et tre årigt projekt. Der blev aftalt at vi 

holder kontakt og at de evt. skal deltage ved et møde i Stiftsudvalget her i foråret. 

Poul Holm orienterede om, at der 10. marts er et møde i Barnets Blå Hus i 

Diakonkonventet her i foråret, hvor alle gerne må deltage. 

b. Formanden har været til møde med formændene for de øvrige udvalg. Særlig med 

henblik på benyttelse af hjemmesiden. 

Bjarne Hougaard og Lars Brinth deltog. Der arbejdes med at lave en model, hvor 

referater kan lægges på hjemmesiden. Referenten bliver samtidig kontaktperson for 

ansvarlig vedr. hjemmesiden, Niels Clemmensen. Se (vedhæftede vejledning) 

c. Oasemenigheden i Silkeborg skulle have været deltagere i mødet i dag, men det har 

ikke været muligt. De deltager muligvis senere, ellers bliver Bjarne Hougaard 

orienteret, så han kan fremlægge det for det øvrige udvalg. 

d. Vi har modtaget invitation til Nordisk Diakonimøde d. 13-15 august 2014 på Island.. 

Det koster: 280 Euro at deltage. 

Udvalget ønsker at sende to repræsentanter. 

Programmet kan ses her: http://kirkjan.is/di/norraent-djaknathing-2014/  

http://kirkjan.is/di/norraent-djaknathing-2014/


Side 2 

  

e. Bjarne Hougaard er bevilliget orlov i tre måneder fra 1. Maj 2014. Næste mødedato  

i udvalget planlægges til april. 

4. Den diakonale stiftsdag lørdag den 8.november i Brønderslev 

Der arbejdes videre med planlægning af dagen. 

5. Diakonalt pilotprojekt jf. referat fra sidste møde  

Ansøgning om økonomisk støtte er sendt og kvittering modtaget. Vi forventer svar sidst i 

denne måned. 

Der blev nedsat en styringsgruppe til denne opgave: Fra diakoniudvalget blev følgende valgt 

til styringsgruppen: Leif Sondrup og Gitte Arendt Dideriksen og Erik Rasmussen Leif 

Sondrup er formand for udvalget. Desuden spørges to-tre personer udenfor udvalget  

Vi talte om muligheden for at inddrage universitetsstuderende i erfaringsopsamling m.m. 

6. Hjemmesiden 

Udvalgets referat lægges ind, som nyhedsorientering på hjemmesiden. Referatet lægges kun 

i forhold til det der er offentligt. 

7. Logo for Diakoniudvalget – skitser fra Anne Marie Hougaard (se bilag) 

Udvalget valgte et af de indsendte forslag, og der arbejdes videre med det med henblik på 

den grafiske opsætning. Vi talte om at bruge Folkekirkens logo på den Anden side af 

brevhovedet. 

Bjarne Hougaard blev bedt om, at takke Anne Marie for de fine forslag til Logo. 

8. Fastlæggelse af møder for resten af 2014  

Følgende møder blev planlagt til: 6. marts kl. 16.15; 

3. april kl. 16.15; 2. september kl. 14.00 og 28. oktober kl. 11.00. 

9. Valg af referent til fremtidige møder. 

Susanne Houmøller indvilligede i at være fast referent og kontakt til hjemmesiden. 

10. Eventuelt 

Bjarne Hougaard sørger for links til Islandsk hjemmeside vedr. Nordisk diakonimøde. 

 


