Menighedspleje – en ramme om det diakonale
Flere sogne har oprettet en menighedspleje i
samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer.
Menighedsplejen kan stå for besøgs-, aflastningsog vågetjeneste samt andre diakonale aktiviteter.
Løgumkloster Menighedspleje (T) og RindumRingkøbing Menighedspleje (R) fortæller om deres
erfaringer med at arbejde som menighedspleje.

DiakoniDage i Ribe Stift
3. eller 24. november 2018

Hele Danmarks Familieklub – for børnefamilier
KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM-Spejderne
har sammen udviklet dette projekt, hvor familier
spiser sammen og får et godt fællesskab. En medarbejder fra Hele Danmarks Familieklub fortæller
om projektet og om hvordan man kommer i gang.
Information og tilmelding – det praktiske
Dagen er for menighedsrådsmedlemmer, præster,
kirke- og kulturmedarbejdere og andre ansatte og
interesserede – alle er meget velkomne. Det er
gratis at deltage, men tilmelding ønskes senest en
uge før til Ian Ørtenblad, stiftspræst for diakoni,
på igmo@km.dk eller tlf. 7475 4106, sms 3024
1014; hertil kan også spørgsmål om dagen rettes.
Vi håber på en inspirerende dag!
Med venlig hilsen Ribe Stiftsudvalg for Diakoni

www.diakoniiribestift.dk

Invitation til inspirationsdag
om kirkeligt-socialt arbejde
– få idéer til dit eget sogn!

Hermed indbyder Ribe Stiftsudvalg for Diakoni,
kirkeligt-socialt arbejde, til årets DiakoniDage, der
afholdes to steder i stiftet:
lørdag d. 3. november 2018 i Toftlund (T)
Herrestedgård, Herrestedtoft 1, 6520 Toftlund

lørdag d. 24. november 2018 i Rindum (R)
Rindum Kirkehus, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing

De to DiakoniDage er ens og man kan melde sig til
den dag, der passer bedst i kalenderen.
Program:
10.00
10.30
11.00
11.45
12.00
13.00
14.00
15.00

Andagt i hhv. Toftlund/Rindum Kirke
Kaffepause
Foredrag ved biskop Elof Westergaard
Pause
Tre oplæg om diakoni
Frokost
Tre oplæg om diakoni
Tak for i dag!

De seks oplæg om kirkeligt-socialt arbejde vil være
meget konkrete, så det umiddelbart kan give
inspiration til aktiviteter i hjemsognet.
Læs i det følgende nærmere om de seks oplæg og
find oplysninger om tilmelding på bagsiden.

Herreværelset – frokost for sognets mænd
I Døstrup Sogn og Mjolden Sogn har man oprettet
et såkaldt Herreværelse i konfirmandstuen, hvor
sognenes mænd inviteres på smørrebrød, samvær
og snak. Sognepræst Ian Ørtenblad fortæller om,
hvordan det kan skrues sammen og om fordelene
ved samtidig at oprette et Herreværelseråd.
Når sognet ansætter en diakonimedarbejder
I Vejen Sogn og Holsted Sogn har man ansat
Mette Krogh Bjelskou som diakonimedarbejder for
at få sat fokus på det kirkeligt-sociale arbejde. Der
fortælles kort om arbejdsopgaverne. Og så er det
ganske nyt, at flere sogne går sammen om at løse
nogle af de diakonale opgaver.
Sorggrupper – at møde andre i samme situation
I løbet af de senere år er der oprettet sorggrupper
i mange sogne, hvor sørgende kan mødes med
andre sørgende for at sætte ord på sorgen.
Marianne Zeuthen (T) og Asta Jørgensen (R)
fortæller om, hvordan en sorggruppe etableres.
Mødet med dem, der kommer til os udefra
De senere år er mange flyttet til Danmark fra
andre lande, enten som flygtninge eller migranter
og hvordan tager vi som kirke imod dem? Daniel
Ettrup Larsen, der er stiftspræst for Folkekirkens
Tværkulturelle Center i Ribe Stift, fortæller om,
hvordan vi i sognet kan tage imod nydanskere, så
det bliver til gavn både for dem, sognet og os selv.

