
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 
 

Referat fra møde i diakoniudvalget onsdag d. 3. dec. 2014 kl. 16.00-

18.15 i bispegården, Thulebakken 1, Aalborg.  
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Ad. 1: dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat  

Ad.2: Ingen kommentarer, det blev godkendt. 

 

3. Siden sidst  

a. Økonomi budget for 2015 vedhæftet oversigt over 2014 foreligger ved mødet.  

Ad.3. Oversigten forelå ikke, men det ser vist pænt ud. Vi har fået bevilliget, det vi ønskede. 

Fremadrettet skal vi huske at vedhæfte lidt beskrivelse og dokumentation til ansøgninger. 

Leif Sondrup bliver inviteret til at fortælle om vores projekt til et Stiftsrådsmøde i 2015. 

Vi er blevet lovet 100.000 kr. om året i fire år til projektet. Desuden 50.000 kr. til øvrige udvalgsarbejde 

i 2015. 

 

4. Diakonalt pilotprojekt: Folkekirkens Familiestøtte  

a. Leif Sondrup m.fl. orienterer om arbejdet i gruppen  

b. Udkast til folder om arbejdet vil blive rundsendt forud for mødet.  

 

Ad.4.a.: 

Siden sidst har styregruppen holdt 8 møder. Vi har undersøgt flere mindre Fonds muligheder. 

Ansøgninger skal laves færdig i januar. 

Der er blevet brugt meget tid på at arbejde mere med selve projektets udformning.  

Møde med diverse lokale sogne om at deltage i projektet. Det er blevet præciseret over for de enkelte 

sogne, at provstiet hjælper med økonomien, så det ikke belaster det enkelte sogn. 

Vi så diasshow, som kan bruges til at præsentere projektet i enkelte sogne. Det vedhæftes referatet. 

Ad.b.: Vi retter navnet til: ”Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift.” 

Folderen trykkes i A5. 

To korte sider om projektet sendes til Kirkeministeren til orientering samt til alle i hele udvalget. 

Det er suverænt flot arbejde af det lille arbejdsudvalg. 

 

5. Stiftsdag for diakoni 2015 – nedsættelse af udvalg.  

Ad.5: De blev drøftet hvilken form dagens skal have: lørdag med 6 timer, torsdag fra 16.30 – 21.30 

Der blev nedsat et udvalg bestående af Bjarne Hougaard, Vibeke Bach Hansen og Susanne Houmøller. 

 
6. Eventuelt: Nye dato muligheder for udvalget til ca. uge 9 sendes ud af Bjarne Hougaard. 

 

Poul Holm deltog i Kirkens Korshærs jubilæum. Det var en rigtig god oplevelse med Gudstjeneste og 

frokost efterfølgende. 

 
Referent, Susanne Houmøller. 


