
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 torsdag d. 2. marts kl. 16-18 i Skalborg 

kirke, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV  (BEMÆRK STEDET) 

  

 

Til: 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, Joan Holck og Marie Kirketerp 

Afbud til formanden: Leif Sondrup, Henning Toft Bro, Malene Højbjerg, Vibeke Bach Hansen, 

Marie Kirketerp og Joan Holck 

  

Dagsorden 

Tid pkt Dagsorden tekst Referat 

16.15 1.  Godkendelser  

 1.1.    Godkendelse af dagsorden. Ingen kommentarer 

 1.2.  
Godkendelse af referat fra  

(se vedhæftet) 
Ingen kommentarer 

 2.  Siden sidst   

 2.1.  
Økonomi 

oversigt foreligger ved mødet. 

Vi har ingen penge brugt i år indtil nu. Vi 

brugte ikke hele vores budget i 2016. 

 2.2.  

Danmark spiser sammen – i uge 17 

Opfordringen bliver lagt på intranettet 

og det bliver sendt til MR. 

Det bliver lagt på Intranettet, Bjarne tjekker op 

på det. 

 2.3.  Øvrigt siden sidst  

 3.  

Sachsenudvalgets tur til Sachsen med 

fokus på kirkens diakonale arbejde. 

Dagene 6-10. september 

Formanden søger om midler til at 

deltage i turen. 

Udvalget er nedsat i Mellemkirkeligt udvalg. 

Formanden skal til møde desangående d.d. og 

vil gerne deltage på turen, så vidt muligt. 
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16 indkvarteres privat. Susanne vil også gerne 

deltage, hvis det kan organiseres med arbejdet i 

Blå Kors. 

Udvalget vil gerne bevillige turen. 

 4.  

Fællesmøde for 4 stiftsudvalg (Udvalg 

for Folkekirkens mission, Inter religiøs 

dialog, Diakoni og Mellemkirkeligt 

Stiftsudvalg) To d. 23. marts kl. 18. 

Mødet omhandler fælles 

problemstillinger!  

Forslag til emner kan drøftes. 

Hvem deltager fra udvalget (formanden 

er forhindret.) 

Poul Holm kan deltage. Øvrige deltagere er 

forhindret. Vi opfordrer til at der er mindst en 

mere fra udvalget blandt de medlemmer, som 

har afbud d.d. der kan deltage. 

Vi vil gerne fremsætte et forslag om en 

konsulent, der kan hjælpe de enkelte udvalg 

f.eks. med hjemmeside opdatering m.m. 

 5.  

Stiftsdag for diakoni torsdag d. 2. 

november kl. 17 

Hovedtema: Ensomhed 

Udvalget består af Gitte og Paul 

Forslag til indhold 

Lokaler er reserveret i Folkekirkens hus med 

drop in kaffe og middag – ligesom sidst. Der er 

forslag om at det skal være fra 17 – 21. 

15.000 kr. er sat af til stiftsdagen.  

Forslag til talere, Bo Nygaard Larsen og Helle 

Christiansen fra Kirkens Korshær. Udvalget 

arbejder videre med det efter snakken på mødet. 

Standene må gerne have fokus på Ensomhed, 

hvis de har gang i noget omkring det. Ventilen, 

Head Space, Røde Kors, studenterpræsterne, 

Kirken på landet, Nikolaitjenesten, Sjælesorg på 

nettet m. fl. 

 

 6.  
Opdatering af hjemmesiden jf. referat 

fra sidste møde 

Intet nyt p.t. Der er ikke sket noget nyt siden 

sidst. Vores Idekatalog er under revidering, men 

det tager tid, at få den opdateret. Formanden 

taler med Vibeke om, at vi evt. fjerner 

Idekataloget lige nu. 

 

Paul Holm får lige rettet op på hjemmesiden, så 

dato for ny Stiftsdag for Diakoni lægges ind. 

Øvrige gamle ”Nyheder” slettes. Vi kan evt. 

sætte et lille stykke ind om ”Danmark spiser 

sammen”. Poul Holm vil godt være Webmaster 

for Nyheder fremover. 

Formanden tjekker op på opdateret adresseliste 

over udvalgsmedlemmerne på hjemmesiden. 

 7.  

Nyt medlem til udvalget. 

Forslag til nyt udvalgsmedlem, som kan 

repræsentere de diakonale 

organisationer. 

Formanden undersøger om vi kan opfordre både 

en repræsentant fra Reden og fra Parasollen. 
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Så vidt vides er flg. Organisationer 

repræsenteret i stiftet. 

Kirkens Korshær (Lena er med i 

udvalget) 

Blå Kors (Susanne er med i udvalget) 

Samvirkende Menighedsplejer. 

KFUM’s Sociale arbejde / Parasollen 

KFUK’s sociale arbejde / Reden 

KFUM’s soldatermission 

Tænk over, om der er navne, I ønsker at 

bringe i spil. 

 8.  

Næste mødedato 

Kan vi finde en anden dato i juni – 

formanden er tjenstlig optaget den 

aftalte dato 1. juni. 

Næste møde: tirsdag d. 30/5 kl. 16 evt. før, hvis 

det er muligt. 

Susanne flytter mødet fra d. 1/6, som er aftalt 

tidligere med personalet i Bispegården. 

 9.  Eventuelt 

Nikolaitjenesten kan godt bruge flere frivillige. 

Spred gerne budskabet. 

Formanden sluttede mødet med at takke Erik 

Villy Rasmussen for hans store og flotte arbejde 

i Diakoniudvalget og ønskede ham alt godt 

fremover. 

  

 

Referent: Susanne Houmøller 


