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Deltagere: Annelise S. Skjerning Hejlskov, Paul Holm, Birgitte Viftrup Mortensen, Ivana Høgagard og 

Sigrid Ringstrøm., 
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Hansen, Jeanette Dam Kaastrup, Joan Holck, Doris Vest Steen og Ole Elbæk 

Dagsorden/referat: 

 
Pun

kt Dagsorden tekst 
Referat 

 

 1.  

Godkendelser 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat fra mødet 

27. februar (referatet er tidligere 

udsendt) 

a. Godkendt 

b. Godkendt 

 2.  
Medlemssituationen i udvalget 

 

Velkommen til nye medlemmer: 

Sigrid Ringström indtrådte i foråret i stedet for Gitte Arendt 

Dideriksen. 

Ole Elbæk, ny leder af Folkekirkens familiestøtte indtræder 

i udvalget i stedet for Leif Sondrup 

Vibeke Bach Hansen har orlov 

 3.  

Siden sidst 

a) Nyt fra Dansk Diakoniråd  

 

Mødet på Diakonissestiftelsen 10. marts blev aflyst 

Studieturen til Berlin her i oktober ligeledes. 

Men der er indkaldt til nyt møde på Diakonissestiftelsen  

7. oktober. 

 4.  

Status på arbejdet i Underudvalgene 

1) Kommunikationsudvalget 

Status på opdatering af diakoni-

kataloget 

2) Netværksudvalget 

3) Workshop-udvalget Status på 

DIA-kort 

1) Er opdateret først på året og sat på stiftets hjemmeside. 

2) Intet nyt 

3) Der afholdes møde i udvalget i næste uge hvorefter vi 

forventer at kortene med tilbehør går i trykken. 

Ansøgningen til stiftsrådet er trukket tilbage, på opfordring 

fra dette, da vi har penge nok på budgettet. 
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5.   

Status på Stiftsdagen 5. november? 

Kan vi gennemføre i forhold til 

Covid-19 restriktioner mv.– eller må 

vi aflyses? 

Paul har talt med Folkekirkens Hus, og det kan gennemføres med max 

84 deltagere, uden fællessang og buffeten udskiftet med en tapas 

tallerken. 

Der kan blive lidt problemer med workshops, men kunne lade sig gøre. 

Paul foreslår, at vi udsætter det til næste år den 4. november, da der så 

bliver større muligheder for de nye  menighedsrådsmedlemmer at 

deltage. 

Det blev vedtag, at vi udsætter diakonikonferensen til november 

næste år, og vi tilstræber at det bliv den 4. november. (er 

efterfølgende aftalt til 4. november) 

 

6  

Økonomi 

a) Status på Diakoniudvalgets 

økonomi 

 

Vi beslutter, at pengene til Dia-kortene tages af budgettet. 

7.   

Åbent punkt 

I tilfælde af at noget er glemt/overset 

- Det skal i så fald meddeles under 

dagsordenens punkt 1 a. 

Sandra Rask Petersen fra ”Presse og Kommunikation” har henvendt sig 

om en udsendelse om diakoni i december. 

8.  

3. minutter 

Sigrid Ringström fortæller om 

Aalborg Provstiernes 

Menighedspleje og nye 

indsatsområder. 

Sigrid fortalte kort om de forskellige grene af provstiernes 

menighedspleje. 

Se hjemmesiden: https://www.aalborgprovstiersmenighedspleje.dk/ 

9.  

Kommende mødedatoer i 2021 

a) Skal vi have et nyt møde forinden, 

hvis Diakonidagen gennemføres? 

b) Fastsættelse af datoer for 2021 

Torsdag, den 26. november kl. 15.-17.30 Aflyses 

Mødeforslag til 2021: 

21. januar 

 6. maj.  

Det blev foreslået, om vores møder evt. kan afholdes på et tidligere 

klokkeslæt. 

10.  
Eventuelt 

 

Jysk/ Dansk diakonidag blev aflys i foråret, men forventes at blive 

gennemført i det nye år, og vi kan evt. præsentere vore Dia-kort. 

 

Referat v/ Paul Holm 


