
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 
 

Der indkaldes hermed til møde i diakoniudvalget tirsdag d. 28. november kl 14-16.30  

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. 

Afbud til formanden 

Afbud fra Malene Tarp, Marie Kirketerp, Lena Bentzen og Jeanette Dam. 

  

Dagsorden: 

Tid Pkt Dagsorden tekst Referat 

15.00 1.  Godkendelser  

 1.1.    Godkendelse af dagsorden. Vi starter med punkt. 3 

 1.2.  
Godkendelse af referat fra  

 
Ingen kommentarer. 

 2.  Siden sidst  

Bjarne skal have afklaret nogle ting, før der 

tages endelig beslutning om hans formandskab i 

Diakoniudvalget, så det er p.t. sat i bero. 

 2.1.  

Økonomi 

oversigt foreligger ved mødet, hvis der 

er noget at berette. 

Intet nyt. Vi har ikke brugt alle vores penge i 

indeværende år. 

 2.2.  Familiestøtten 

Er ved at ansætte nye medarbejdere både i 

Aalborg samt Herning og i de to provstier: 

Hadsund og Mariager. 

Henvendelser fra andre provstier, som har vist 

interesse. 

Brønderslev venter på en evaluering. 

Samlet set er der 60 brugere, d.v.s. familier, 

som er i projektet. 

70 % af de frivillige er nye i forhold til 

Folkekirke kontakt/ regi. 

I Herning gøres der et forsøg med at placere 

Folkekirkens Familiestøtte i lokaler i midtbyen, 

som ikke er i kirkens regi. 

mailto:kmaal@km.dk
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 2.3.  Øvrigt siden sidst Intet til referat. 

 3.  

Evaluering af Stiftsdag for diakoni. 

Helle Christiansens oplæg 

Bo Nygaards oplæg 

Mulighedernes marked 

Tidsrammen 

Praktiske forhold. 

Begge oplæg var rigtig gode, hver på deres 

måde. Det er ikke  bestemte socialgrupper, 

der har ensomhedsproblemer. 

 Bo Nygaard har fået en ”kurv” efter 

arrangementet, da han ikke ville have noget for 

at holde oplægget. 

Mulighedernes marked var godt og bredt 

dækkende. 

De kirkelige ungdomsorganisationer var savnet 

i Mulighedernes Marked, da de bestemt gør et 

stort stykke arbejde, selvom det måske ikke er 

tydeligt i det daglige arbejde. 

Tidsrammen var fin. Det var ok, at der ikke blev 

skiftet hvert kvarter. Folk kan fint selv finde ud 

af det. Det var fint, at stoppe Markedet lidt før 

tid, da folk var færdige og satte sig. 

Praktiske forhold: Der kan laves flere 

Mulighedernes Marked stande, hvis der ikke er 

scene, men kun et podie til taleren. 

Det fungerede fint med alt det praktiske. 

 3.1.  Overvejelser om diakonidag næste år 

Anbefaling af, at det sker hvert år. Godt 

tidspunkt og godt at det ligger først i november. 

Forslag om Børn og unge, som tema. 

Pernille Hornum fra ”Sjælesorg på nettet” blev 

foreslået, som oplægsholder. 

Tuba medarbejdere vil være et godt forslag, 

evt. med en ung, der fortæller sin historie. 

Folkekirkens Familiestøtte kan også bidrage 

med, netop det forebyggende arbejde for børn 

og unge. 

Vi besluttede at holde Diakonidag.Torsdag d. 

1/11 2018  

Der må godt tænkes nyt i forhold til oplæg, evt. 

en lang tale og to eller tre korte a 10 minutter. 

Endelig Udvalg nedsættes ved næste møde. Paul 

Holm vil gerne tage del i planlægningen igen, 

hvilket vi siger tak til. 

 4.  

Henvendelse fra Foreningen AGAPE og 

Sjælesorg.dk om at udbyde 

sjælesorgskursus i et lokale i Aalborg. 

(bilag vedhæftet) 

De vil gerne tilbyde det til lægfolk lokalt i 

Aalborg – de har hidtil lavet kurser i egne 

lokaler i Silkeborg, men vil gerne prøve at 

afvikle det andre steder.  

Tidligere program vedhæftet, som bilag. 

De er velkommen til at tage kontakt til præster 

og kirker i Aalborg for at finde egnet 

kursussted. 
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 5.  Mødedatoer i 2018 

Næste møde planlagt til: 8.2.2018 kl. 16.00 

Her laves mødedatoer for resten af året. Bjarne 

Hougaard deltager under alle omstændigheder i 

det første møde. 

 6.  Eventuelt Intet nyt. 

 

Vh 

Bjarne Hougaard 

 

Referent: 

Susanne Houmøller 

 


