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Møde i diakoniudvalget
4. juni 2020
Hjallerup Kirkehus.
Til stede: Bitten Pedersen, Else Hansen, Ivana Høgagard, Mogens Juhl Jensen, Niels Chr. Aagaard, Hanne Svensmark.
Emma Svensson og Erik Villy Rasmussen.
Afbud: Hans Chresten Nielsen.

Referat
1. Velkomst og sang
Else bød velkommen.
2. Referat fra mødet i februar
Gennemgang.
3. Ivanas hjørne:
Diakoni - kort.
Stiftsudvalg for diakoni er ved at udarbejde kort som inspiration til samtale om diakoni.
Demens netværksgruppe
Der er ønske om at der gennemføres demens-gudstjeneste i ”huske-ugen” i september.
Denne gang forventes det at blive afholdt i den østlige del af kommunen, evt. i Hjallerup.
Der har været gennemført demens-salmesang.
Der er etableret en netværksgruppe for pårørende, som Alice er tovholder for. Gruppen er
selvkørende. Der er uddelt kr. 2.000 fra §18 midler til udflugter mm. Vi tilbyder, at finansierer
evt. yderlige udgifter.
Sundhedsstyrelsen har oprettet en pulje, hvorfra der kan søges penge.
Puljen handler om at oprette fysisk og psykisk aflastende aktiviteter til pårørende til
mennesker med demens. Disse aktiviteter kan enten være alene eller sammen med den
demensramte, ligesom aktiviteterne kan være både sociale eller fysiske. Kommunen kan ikke
søge denne pulje og vil derfor gerne invitere til et samarbejde.
Bilag vedlagt i forlængelse af referatet.
4. Folkekirkens Feriehjælp
Der er seks familier, der tager afsted i uge 27 til Vigsø Feriecenter. Det vil sige, at der er fuld
hus.
Værter er Ivana Høgagard og Tenna Svensson.
Der afholdes intro-møde for alle familier.
Der er ønske om indkøb af basismaterialer til familierne. Ivana forhører om Hans Chresten vil
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være behjælpelig med det igen.
Diakonigruppen ønsker god uge.
5. Fårup Sommerland
Turen afholdes torsdag den 30. juli. Ivana aftaler med Fårup Sommerland herunder at vi
ønsker at købe maden færdig af Fårup Sommerland i stedet for at medbringe hjemmefra.
Ivana udarbejder invitation og får den distribueret - og Ivana bestiller bus.
Frivillige: Else, Mogens og frivillige der tidligere har deltaget spørges. Ivana tager kontakt til
Hans Chresten herom. Erik kan tage med, hvis der mangler frivillige.
Der medbringes kage og saft, som Ivana koordinerer.
6. Sorgarrangement
Der afventes retningslinjer for møder i al almindelighed.
Der er ønske om arrangement med Ruth Østergaard Poulsen. Ivana tager en kontakt til hende
for at afklare muligheder.
Ivana bestiller lokale og kaffe mm. til arrangementet.
Hvis hun ikke har mulighed sender Ivana en mail rundt til udvalget for at få nye bud på
foredragsholder.
Tidsmæssigt bliver arrangementet omkring Alle Helgen.
7. Sorggrupperne
Grupperne i Hjallerup og Brønderslev begynder igen efter nedlukning pga. corona.
Der er ikke sorggruppe pt. i Dronninglund.
Der er udarbejdet ny sorgfolder for Hjallerup. Ivana rundsender den.
8. Provstiets temadag omkring menighedsrådsvalg
Temadagen blev ikke afholdt pga. corona-nedlukning.
9. Hvad har ændret sig på grund af corona? Kan det afføde nye tiltag?
Der er stor forskel på, hvordan vi takler de forskellige tiltag og hvordan vi fastholder
fællesskab.
Der bliver fremover en anden indbyrdes nær-kontakt. Vi må ikke blive bange for hinanden.
Besøgstjeneste har tilbudt at ringe til personer, der gerne vil have kontakt.
Vi kan bruge sociale medier for at holde den gode kontakt.
I Hjallerup er der i forbindelse med påske sket mange fysiske ting i byrummet.
Det er ikke usundt at tænke på en ny måde.
10. Provstiets budgetforslag
Forslag om at der afsættes kr. 343.000 til diakoni i 2021. Dette indstilles til
repræsentantskabet. I 2019 blev der brugt kr. 318.000.
11. Eventuelt
Verdensdag for selvmordsefterladte afholdes den 13. september i Dronninglund. Hanne er
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tovholder heri.
Omtale af Thomas-messen med erfaring fra studietur til Helsinki. Der deltager omkring 600
mennesker til disse arrangementer med socialt fællesspisning og anderledes messe.
Omtale af PREP, kursus for par i alle livsfaser og familieformer. Der er kommet en forespørgsel
om det er noget diakoniudvalget vil arrangerer i provstiet. Det drøftes på det kommende
møde. Ivana vil komme med et oplæg.
12. Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 3. september kl. 12.30 – 14.30.
Else undersøger om vi kan være i sognegården i Brønderslev.

Bilag til punkt 3, pulje fra Sundhedsstyrelsen.
Kære frivillige organisationer og foreninger
I sidste uge offentliggjorde Sundhedsstyrelsen denne pulje, som er henvendt til jer:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Pulje-til-aflastning-af-paaroerende-til-mennesker-meddemens
Puljen handler om at oprette fysisk og psykisk aflastende aktiviteter til pårørende til mennesker med
demens. Disse aktiviteter kan enten være alene eller sammen med den demensramte, ligesom
aktiviteterne kan være både sociale eller fysiske. Som kommune er vi dagligt i kontakt med mange
mennesker med demens og deres pårørende. Vi kan ikke søge denne pulje og vi vil derfor gerne
invitere til et samarbejde, hvor vi sammen kan udarbejde nye aktiviteter, der kan give de pårørende
den aflastning, de har brug for ovenpå Covid-19. Det vejes nemlig positivt i ansøgningen at medsende
en samarbejdserklæring fra kommunen.
Vi har lavet en kort liste med inspiration til, hvilke aktiviteter der kan søges om midler til. Listen er
udarbejdet af kommunens fagpersoner inden for demensområdet og afspejler de behov, der mødes i
dagligdagen.





Højtlæsning på bibliotekerne med det formål at skabe reminissens, en god oplevelse og give
anledning til en god snak.
Gåture i lokalsamfundet eller til særlige naturområder
Mindfullness/yoga til den pårørende med det formål at skabe et rum, hvor der kan skabes
psykisk balance, velbefindende og velvære
Kulturtilbud målrettet de pårørende fx en kunstudstilling, hvor man kan dele oplevelsen både
undervejs og efterfølgende
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Aktiviteter, der ligger sig op af ”den virkelige verden” fx madlavning, hvor der laves mad
sammen, som efterfølgende spises sammen
Synge-sammen-arrangementer, der skaber genkendelighed og glæde – både hos den
demensramte og de pårørende
Én-til-én gåture til den demensramte
Én-til-én cykelture på en rickshaw cykel. Følelsen af at være tæt på naturen og samtidig få en
tæt kontakt samtidig.

Vi håber, I har lyst til at søge ind i Sundhedsstyrelsens pulje – enten alene eller i samarbejde med os.
Vi tilbyder naturligvis sparring i hele processen – også skrivefasen. Puljen indeholder 29,5 mio. kr. og
der er deadline for ansøgninger allerede 12/6, så vi håber på hurtig tilbagemelding fra jer, så vi kan
komme hurtigt fra land sammen. I er også velkommen til at ringe til mig og få en uforpligtende snak
om puljen og et muligt samarbejde.
På vegne af Brønderslev Kommune.
Med venlig hilsen
Anne-Cathrine Kvist Visborg
Velfærdsteknologisk- og kvalitetskoordinator
Strategi og udvikling - Sundhed og velfærd
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