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

Hougaard, Malene Højbjerg Tarp, Paul Holm, Bodil Nørager og Erik Villy Rasmussen (referat). 

Afbud fra Susanne Houmøller og Vibeke Bach Hansen.  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt. Projektet for Folkekirkens Familiestøtte er blevet justeret til at forløbe til efterår 

2018. 
 

3. Siden sidst 
a) Rapport fra Nordisk Diakonikonference 

Orientering ved Paul og Bodil, der deltog fra udvalget og de kunne fortælle, at det havde varet 

en indholdsrig tur. Beretning kan læses på stiftets hjemmeside under Diakoniudvalget. 

 
b) Tilbud om sorggruppekurser 

Orientering om de kommende kurser, der kan ses på stiftets hjemmeside. 

 

c) Økonomi 

Vi har brugt penge på vores pilotprojekt, kr. 25.000 og ca. 12.000 til diakonikonferencen. 

Samlet er der brugt ca. kr. 38.000. Budgettet er på kr. 35.000. Der søges om yderlige midler til 

konkrete kommende opgaver i 2014 i Stiftsrådet (Leif). 

 
4. Den diakonale stiftsdag, november 

Der er ikke tilsagn fra de foreslåede foredragsholdere. Udvalget ønsker at udsætte dagen til 

2015. Nye overvejelser skal gøres på et kommende møde, evt. at afvikle det som sen 

eftermiddag og aften i stedet for en lørdag. 

Erik afmelder lokalerne i Brønderslev. Bjarne sletter omtalen på hjemmesiden.  

 

5. Diakonalt pilotprojekt: Folkekirkens Familiestøtte. 

Der har været afholdt en række møder i underudvalget med fokus på fondsansøgninger og 

møde med interessenter og med biskoppen. Der har været undersøgt om der er tilsvarende 

projekter, men det er udvalgets opfattelse at Folkekirkens Familiestøtte er helt unikt. 

Der skal arbejdes videre med støttemuligheder fra stifterne og provstierne for at vise, at der er 

en intern satsning både økonomisk og idemæssigt. Der skal udarbejdes en præsentation både 

mundtligt og skriftlig. Senere vil der blive overvejet en hjemmeside. Provstierne skal i den 

kommende tid orienteres, herunder om økonomi og et forslag er at provstierne kan bidrage 

økonomisk i projektperioden med omtrent kr. 50.000 pr. provsti pr. år eventuelt ud fra den 
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brugte fordelingsnøgle imellem provstierne.  

Udvalget foreslår at Stiftsrådet ansøges om kr. 100.000 årligt i projektperioden. Næste møde 

her er i oktober. Der udarbejdes en ansøgning til dette møde (Bjarne).  

Det vil være et fint signal og give en yderlig lokal forankring. 

I den kommende tid vil udvalget få nyvurderet den tidsmæssige køreplan.  

Endelig skal det overvejes om personer i løntilskud i 3 – 6 måneder kunne løfte dele af 

opgaverne. 
 
 

6. Stiftsdag for diakoni 7. november 2015.  
Punktet blev udsat. 
 

7. Budgetønsker 2015 

Bjarne udarbejder forslag til budgetønsker for udvalget, der sættes sammen med 

projektbudgettet.  
 

8. Kontaktforum for fraskilte 

Besøg af sognepræst Christian Grund Sørensen, der er tovholder i nyt projekt. Præsentation 

af projektet, så langt som det er nu. En workshop i oktober bliver overvejet, hvor målgruppen 

er præster. Mulighed for ny kontakt igen, som Christian og Bjarne koordinerer.  

 
9. eventuelt 

Kirkens Korshær afholder 90 års fødselsdag. Vi sender en hilsen (Bjarne). 

- 

Næste møde er torsdag 13, november kl. 16.00 - 18.00 (det tidligere aftalte møde den 28. 

oktober annulleres).  

Mødet er flyttet til onsdag d. 3. december kl. 16.00-18.00 

 


