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Referat: 

Afbud til formanden : Marlene Højbjerg Tarp 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

3. Siden sidst 

a. Deltagere ved nordisk diakonikonference, Bodil Nørager og Poul Holm har meldt sig 

til og bestilt hotel. Deltagerbetaling samt bespisning er 280 Euro. Hotel pr. person er 

95 Euro pr. nat. Flybilletter bestilles så billigt som muligt. Udgiftsbilag sendes til 

Lene Marie på Stiftskontoret med besked om, at det er besluttet på 

Diakoniudvalgsmøde og skal konteres der igennem. 

b. Oversigt over Diakonale aktiviteter i Aalborg Stift blev uddelt. Oversigten 

redigeres/opdateres hvert år. En enkelt kontaktperson mangler stadig. Tuba er glad 

for at være med på denne liste. Listen lægges på hjemmesiden og bliver nem at søge 

i, så den enkelte kan klikke sig ind på et bestemt interesseområde. 

Tilføjelser og revidering af listen sendes til Vibeke senest en uge efter referatets 

udsendelse. 

c. Reformationsudvalg vedr. markering i 2017 har udskrevet en konkurrence med en 

prisopgave om Reformationen i Aalborg. Der er ved at blive fremskaffet fine 

økonomiske beløb til dette. 

Den 31/10 hvert år laves der en Reformationsgudstjeneste. Første gang var i Sæby 

sidste år. Kan Diakoniudvalget medvirke i 2017 med et eller andet omkring 

sociallovgivningen på den tid. Det kunne være noget i forbindelse med 

Diakonidagen. Udvalgets medlemmer tænker over det, men vi udsætter det til 2017. 

Brev vedr. dette er vedhæftet referatet. 

 

4. Den diakonale stiftsdag lørdag den 8.november i Brønderslev. 

Socialministeren har meldt afbud til Diakonidagen. Marianne Jelved, kirkeministeren 

inviteres. Mødet flyttes til Hjørring i så fald. Susanne sender en mail til Biskoppen med det 

aktuelle Diakoniarbejde i Hjørring. Biskoppen inviterer Kirkeministeren. 

Udvalget for forsat planlægning ligger hos Henning Toft Bro og Bjarne Hougaard med 

frihed til at indkalde flere fra Diakoniudvalget. 

5. Diakonalt pilotprojekt, Folkekirkens Familiestøtte.  

a. Leif Sondrup orienterer om arbejdet i gruppen. Udvalget har mødtes 3 gange siden 

sidst og har indkaldt en ekstern hjælper. Der blev vist slides om hvor langt de er 

nået. Se vedhæftede fil. 
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Følgende spørgsmål blev rejst: 

Hvordan kontaktes de enkelte provstier i Stiftet? 

Hvordan skal projektet finansieres? 

Hvordan kan stiftet og menighedsrådene være medfinansierende? 

Afklaring og beslutning omkring projektets organisering. 

Vi skal ikke satse på Aalborg Øst. Brønderslev Provsti med nyansat diakonipræst vil 

være oplagt i Hjallerup. Thisted, som har et veludviklet besøgstjeneste vil være et 

godt bud, samt evt. Nykøbing. 

Leif Sondrup og Henning Toft Bro snakker sammen og laver aftaler om direkte 

henvendelser til enkelte sogne enten via brev eller telefonkontakt. 

Tidsplanen for projektperioden blev fremlagt. Forår 2014 – forår 2018. Vi vil gerne 

have tre hele år, hvor projektet kører. Vi skal have frivillige på plads m.m. 

b. Økonomisk status: 

Biskoppen foreslår, at vi ansøger Stiftsrådet om 100.000 kr. til projektet. Biskoppen 

taler med formanden for Stiftsrådet og derefter med Bjarne Hougaard om 

ansøgningen. 

Det er nødvendigt, at vi har kirkens med finansiering med, når vi søger fondsstøtte. 

Bjarne Hougaard undersøger, hvorfor vi ikke fik støtte ved ansøgningen til 

Folkekirkens udviklingsfond. 

Budgetforslag blev gennemgået. Husleje og administration kunne blive en del af 

Kirkens egen økonomiske bidrag. 

Det er rigtig flot arbejde, der er lavet med projektet. Udvalget fik grønt lys til at 

fortsætte arbejdet og søge Fonde. 

6. Hvem har ansvaret for kontakten til stiftsgården (bestilling af mødelokale m.m.) samt for 

overblikket over økonomien. 

Susanne bestiller lokaler og kaffe via John Aksel Gadegård eller hos Kirsten Broe Hovsted 

til udvalgets møder. Susanne er ligeledes ansvarlig for at rekvirere opdateret økonomi hos 

Lene Marie Sørensen. Alle tre ansat på Stiftskontoret. 

John Axel Gadegård jag@km.dk  

Kirsten Houtved kbho@km.dk 

Lene Marie Sørensen lmso@km.dk  

Bjarne sender mailadresser til Susanne desangående 

7. Eventuelt: 

Erik spørger på hvilket mandat den enkelte sidder i udvalget på, da han ikke længere er 

formand for Cafe Parasollen. Udvalget støttede at Erik sidder her fortsat. 

I Brasilien har man netop udsendt nye kostregler, et af dem lyder: Alle har ret til et måltid 

om ugen sammen med andre. 

mailto:jag@km.dk
mailto:kbho@km.dk
mailto:lmso@km.dk


Stiftsudvalget for diakoni i Aalborg Stift  

Bispegården  Formand Bjarne Hougaard 

Thulebakken 1, 9000 Aalborg  Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals 

Telefon: 98 18 80 88 – E-mail: kmaal@km.dk  Telefon: 9894 1080 – E-mail: bhou@km.dk 

 

 

Referent: Susanne Houmøller 


