Bispegården
Thulebakken 1, 9000 Aalborg
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Formand for Stiftsudvalget for Diakoni
Annelise Skjerning Hejlskov
Præstegårdsvej 8, Farstrup, 940 Nibe,
Telefon: 98 68 60 11 e-mail: ass@km.dk

Stiftsudvalget for diakoni i Aalborg Stift
Referat fra møde i diakoniudvalget 20. september 2018 kl. 15-17
i Bispegården, Thulebakken 1, Aalborg
Til: Henning Toft Bro, Leif Sondrup, Lena Bentzen, Gitte Arendt Dideriksen, Susanne Houmøller,
Malene Højbjerg Tarp, Paul Holm, Vibeke Bach Hansen, Jeanette Dam Kaastrup, Joan Holck,
Marie Kirketerp samt Ivana Høgagaard.
Afbud : Gitte Arendt Dideriksen, Jeanette Dam Kaastrup, Vibeke Bach Hansen, Joan Holck og
Malene Højbjerg Tarp.
Henning Toft Bro deltog i første del af mødet. Mogens Sørensen ny kontaktperson , kom og hilste
på, inden han skulle videre til et andet møde.

Dagsorden:
Punkt Dagsorden tekst
Godkendelser
1.

a. Godkendelse af dagsorden
b. Godkendelse af referat fra mødet 17.
maj 2018 (referatet er vedhæftet)

Referat
a) Dagsorden blev godkendt med følgende
tilføjelse: Udtrædelser sættes på under
pkt.2
b) Referatet blev godkendt
Ivana Høgagard er ny Diakonipræst og
indtræder i udvalget. Hun blev ansat 1.8.18
i Brønderslev provsti og tilknyttet
Hjallerup.

Konstituering
2.

a. Valg af næstformand.
Siden sidste møde har Paul Holm tilbudt
at være næstformand for udvalget.
b) Udtrædelser

a) Paul Holm siger ja til at være
Næstformand. Det blev GODKENDT.
b) Maria stopper, formanden sagde tak for
indsatsen. Malene Tarp vil også gerne
stoppe, hun var ikke til stede på mødet,
men formanden takkede også her for
indsatsen i udvalget. Vi ønsker begge alt
vel fremover!
Formanden laver tilrettet liste over
medlemmer af Diakoniudvalget.
Vi havde en drøftelse af mulige nye
deltagere i Udvalget.
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a) Flere fra udvalget deltog. Det var nyttigt
at deltage. Vi kan bruge hinanden bedre.
Hanna fra Valgmenigheden, opfordrede til
mere samarbejde.
Der skal laves film om Diakoni, måske kan
vi byde ind med noget.
3.b. Referaterne er nu på hjemmesiden. Der
skal ikke slettes, men nye referater lægges
ind, på den måde, kan man også følge
historikken.

Siden sidst
a. Opfølgning på Stiftsrådets
Visionsdag, 27. august i Folkekirkens
Hus.
b. Opdateringen af referater for Stiftes
hjemmeside.

3.

c. Henvendelse fra generalsekretær i
Samvirkende Menighedsplejer om
hvorfor Aalborg Kommunale
Menighedspleje ikke er repræsenteret i
vores udvalg- og om diakonidagen
2019.
d. ”Bordet rundt” – Er noget nyt?

c)Mette Møberg Madsen har forespurgt,
hvorfor Menighedsplejerne ikke har et
medlem i udvalget. Annelise svarer tilbage,
at der har været en deltager tidligere, de er
velkommen til at udpege en. Udvalget
foreslog, at en Ny fra Menighedsplejerne
udpeges, når der er ny ansættelse
Forespurgt om udvalget vil lave
prædikenforslag til Diakonidag i 2019.
Formanden har takket nej i denne omgang,
da vi har stor udskiftning i udvalget og lige
skal finde os selv efter formandsskifte.
d+ e) Lena Bentzen er nu tilknyttet Vor
Frue Kirke. KK forsøger at flytte borgerne
fra Ansgars Kirke.
Ivana Høgagard er ansat 50/50.
Diakonipræst. Følger p.t.op på
sommerlejre.

Folkekirkens Familiestøtte?
e. Andre der vil på banen?
f. Skulle vi genindføre tidligere praksis,
hvor udvalgets medlemmer på møderne
på skift fik 3. minutter til at fortælle lidt
om sit aktuelle diakonale arbejde?

Folkekirkens Familestøtte sender materiale
ud via Provsteforeningen. De kigger bl.a.
på sprog og design p.t.
Lena lavede lidt reklame for Sct. NIKOLAJ
Tjenesten. Er der nogen der vil hjælpe med
telefontjenesten? Vi må gerne opfordre
andre til opgaven. Vagten kan evt. deles
måske i mindre tidsperioder kl.19 til 23 og
kl. 23 til 02. Nummeret i Kbh. Har åbnet
hele natten.
Teknisk fordeles opkaldene, så de ikke
længere er grafisk betinget, da mange i dag
har mobilnumre. Der skal materiale ud om
det. Nummeret er 70 120 110
Paul Holm er med i sin egenskab af
formand for Diakonkonventet i stiftet.
f) Vi aftalte, at vi på skift kan sig lidt om
vores arbejde eller andet som vi er optaget
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af, ca. 3 minutter. Lena Bentsen fortæller
næste gang.

Program blev sendt rundt. Paul Holm har
arbejdet hårdt på særligt Mulighedernes
marked.
Der skal tjekkes op på om det ligger på
Præsternes Intranet.
Mulighedernes marked har været sværere at
få deltagere til i år.
Status på Stiftsdagen for Diakoni
4.

1. november 2018 i Folkekirken Hus

Vi skal overveje formen efter evalueringen
i år.
Har vi fortsat kræfter til at lave det hvert
år?
Kørsel dækning til foredragsholderne samt
evt. Gave til Diakonhøjskolen er de
udgifter vi skal forvente at få.
Paul Holm bad om tilmelding fra udvalgets
medlemmer.

Indbydelser og tilmeldinger

5.

Dansk Diakoniråd, 4. oktober, udførligt
program vedhæftet sammen med
infomateriale (Den norske kirke: Plan
for diakoni)
Jysk Diakonikonvent, 5. oktober,
tilmeldinger tidligere udsendt
indbydelse/program vedhæftet

Økonomi.

.

6.

7.

a. Oversigt over forbrug siden sidst
foreligger på mødet, såfremt der er
noget at berette.
b. Bjarne Haugaard har som afgående
formand fremsendt budget til Stiftet for
2019. Budgettet er vedhæftet denne
mødeindkaldelse og dagsorden.

Temaer/visioner/tiltag i diakoniudvalget
fremadrettet.
Kan vi evt. finde nogle
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Joan Holk og Susanne Houmøller deltager i
Dansk Diakonirådsmøde d. 4/10.
Joan Holk, Paul Holm og Susanne
Houmøller, deltager i Jysk Diakonikonvent
d.5/10.

Der holdes styr på budgettet via Stiftets
kontor, formanden følger op senere, når ny
medarbejder er kommet ind i arbejdet med
regnskab. Vi skal alle være obs. På
muligheder for at deltage andre steder, hvor
Diakoni sættes på dagsordenen.
Vi kan søge om ekstra bevilling, hvis noget
skulle begrunde det. Vi plejer ikke at bruge
de store beløb.
Kommissorium for udvalget findes på
hjemmesiden. Vi talte lidt om Evaluering,
samt nye ideer.

Stiftsudvalget for diakoni i Aalborg Stift
samarbejdspartnere i de andre
Stiftsudvalg.

Der kom forslag om at lave
”DIAKONICENTER” på nettet a la
”Konfirmandcenteret”. Måske kan det
være en hjemmeside ide til Dansk
Diakoniråd. Der skal være en Søge
funktion, så man kan få gode ideer til
aktiviteter eller materiale. Vision rapport
fra Center for socialt arbejde, om
Medborgerskab, samarbejde med civilt
arbejde, blev nævnt som en mulig ting vi
kan se på.
Hvad er den røde tråd i Diakonalt arbejde?
Hvor er kirken henne i det, der sker ude i
samfundet?
Vi talte om, at det er Person båret, så det er
forskelligt hvordan og hvad der sker ude i
samfundet.
Vores Diakoni er anderledes i DK end det
Diakoniarbejde, der er lavet i Norge. Skal
vi være mere tydelige?
Folkekirkens Udviklings Center har måske
én, der kan sige noget om det. Henrik
Stubkær kan også sige noget ud fra sin bog.
Til november tager vi en grundigere
drøftelse om hvad vi nu skal.
Der kom forslag om at lave INSPIRATION
PÅ SOGNENIVEAU? Hvordan laver vi
diakoni hos os? Evt. På provsti plan.
Ligesom konfirmand inspirationerne var
flere steder i stiftet.

Åbent punkt

8.

I tilfælde af at noget er glemt/overset Det skal i så fald meddeles under
dagsordenens punkt 1 a.
- Kan et sådant ”åbent punkt” blive en
fast del af vores dagsorden?
A. Kommende mødedatoer

Åbent punkt. Sættes på hver gang, så
muligheden er der og kan altid springes
over.

Der er en rettelse, da der er sket en taste
fejl, næste møde er, torsdag d. 22.11.2018
Stiftsdag for Diakoni i Folkekirkens Hus,
d. 1. november kl. 16-21.

9.

22. november 2018 kl. 15-17.
Udvalgsmøde i Bispegården.
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b).

Datoer for møder i 2019 blev fastsat til,
torsdag d. 28.2.2019 kl. 15 – 17 og
torsdag d. 23.5.2019 kl. 15 – 17.
Anne Lise booker lokaler frem over.
B. Datoer for 2019.
Forslag om fast mødetidspunkt
10.

Eventuelt

Intet til referat.
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