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Stiftsudvalget for diakoni i Aalborg Stift 

 

Dagsorden og Referat fra Diakoniudvalget 19. august 2021 kl. 15- ca. 17.30 

i Bispegården, Aalborg 

Til: Henning Toft Bro, Lena Bentzen, Susanne Houmøller Jørgensen, Paul Holm, Jeanette Dam Kaastrup, 

Joan Holck, Ivana Høgagard, Birgitte Viftrup Mortensen, Doris Vest Steen, Sigrid Ringström, Ole Elbæk, 

Annelise S. Skjerning Hejlskov 

Afbud: Fra Joan Holck, Ivana Høgagard, Sigrid Ringstrøm og Birgitte Viftrup Mortensen. 

 

Dagsorden: 

 Punkt Dagsorden tekst 
Referat ved Susanne Houmøller 

 

 1.  

Lancering af DIA-Kort 

Med deltagelse fra Presse- og 

Kommunikation 

 

Et eksemplar af det nye samtalekort om Diakoni  

”DIAKORT” blev uddelt til medlemmerne af udvalget. 

Biskoppen uddeler det til alle provster, som giver et  

eksemplar videre til alle menighedsråd i Aalborg Stift i  

forbindelse med møde på mandag. 

Ca. 180 eksemplarer er i overskud. De stilles i  

Folkekirkens Hus på kontoret ved Pressetjenesten for  

Aalborg Stift. 

Vi samler op på oktober mødet vedr. det videre  

forløb/ evaluering, så det ikke samler støv. 

 2.  

Godkendelser 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat fra 5. 

september 2020, som er sidst afholdte 

møde i udvalget 

a. Godkendt. 

 

b. Referat fra 17/9 2020 blev godkendt. 

 3.  
Medlemssituationen i udvalget 

 

Præsentationsrunde: 

Velkommen til Ole Elbæk, Folkekirkens Familiestøtte. 

Vibeke Bach Hansen er udtrådt. 

Vi mangler repræsentation fra Menighedsplejen. 

Hvem skal vi pege på? 

Vi udsætter udpegning til næste møde. 

 4.  Status på Stiftsdagen 4. november 2021 Invitation blev uddelt. Samme program som planlagt til 

2020, da det blev udsat. Paul Holm sørger for, at 
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invitationen sendes ud til alle menighedsråd i Stiftet. 

.  5. 

Økonomi 

Status på Diakoniudvalgets økonomi- 

herunder bevillig for 2022.  

- Budgetønskener for 2022 udarbejdet 

af Annelise og Poul Holm vedhæftes 

 

Budgetønsker sendt ud.  

 6. 

Siden sidst 

a) Nyt fra Dansk Diakoniråd  

 

Vi har holdt tre møder, et i oktober 2020: to i februar og  

maj 2021. Det sidste med mulighed for at møde op. Mange 

 steder har ting ligget stille under corona. 

Organisationerne har haft travlt p.g.a. Corona og det fyldte  

en del på mødet i februar. Flere stifter deltog ikke i det 

 sidste møde. 

Der var fokus på Pensionskasse af 1950, hvilket kommer til  

at betyde en del for nogle præsters pension. 

Marie Nygaard, Phillidelfia, fortalte, at der arbejdes på et 

stort studie om: Mental sundhed. 

Viborg Stift har sammen med  

De Samvirkende Menighedsplejer udgivet en bog i 2020: 

Diakoni som kirkens omsorgstjeneste, Diakonal praksis i  

Viborg Stift. 

Studieturen til Berlin er udsat til foråret 2022. 

 7. Fælles læsning i udvalget 

”DIAKONI - perspektiver og pejlinger” Eksistensen 2020 

er indkøbt og udleveres til udvalget. 

Initiativet er tænkt som en måde igen at komme ind i 

udvalgsarbejdet på efter nedlukningen. 

Vi aftalte, at alle læser første afsnit omkring :Fattigdom,  

retfærdighed, tro og kirke, til næste møde, hvor vi afsætter 

lidt tid til at snakke om det. 

 

8.  

Åbent punkt 

I tilfælde af at noget er glemt/overset - 

Det skal i så fald meddeles under 

dagsordenens punkt 1 a. 

Fokus på næste møde: 

Vi talte om, at vi igen skal se på, hvordan vi vil fortsætte  

arbejdet i udvalget. Hvordan kan vi blive bedre til også at 

 få organisationerne mere på banen?  

9.   

Kommende mødedatoer i 2021 og 2022 

og klokkeslæt herfor. 

Vedtagelse af nye klokkeslæt 

fremadrettet, - om muligt f.eks. 

formiddag eller tidlig eftermiddag 

NB NY dato: 7/10 kl.10.30- 13.00 

14. oktober 2021 – der er en del afbud til denne dato. 

Vi talte om at ændre mødetidspunktet 

til tidligere på dagen; det vil give mulighed for  

arbejdsgruppemøde samme dag. 

Vi holder nu møde 7. oktober kl. 10-30-13.00 

i Bispegården 

De næste møder ligger nu fast:  
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3. februar 2022 og 19. maj 2022. Der er nu booket både til 

kl. 10.30-13.00 og kl. 15-17.00. Så vedtager vi det eksakte 

klokkeslæt på mødet 7. oktober. 

 

10.  
Eventuelt 

 

Biskoppen takkede udvalget for deres arbejde i de 10 år,  

Han nedsatte Stiftsudvalget for Diakoni, og det har  

haft hans fokus fra starten af hans bispeperiode. 

 

 


