Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 11. februar kl. 10.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Lone Hvejsel, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen og Ian Ørtenblad.
Afbud: Heine Fricke
1. Indledning
Da det var udvalgets første og konstituerende møde blev der indledningsvis redegjort for optakten til
oprettelsen af udvalget, herunder beslutningen taget på Ribe Stiftsråds møde d. 25. januar om at nedsætte
et stiftsudvalg for diakoni i Ribe Stift. Herefter præsenterede de enkelte medlemmer af udvalget sig selv og
deres umiddelbare baggrund for at være med i udvalget.
2. Udvalgets arbejde
Udvalgets opgaver drøftedes á la brainstorming: en diakoni-manual kunne udarbejdes, så det var enkelt for
fx et sogn umiddelbart at tage en diakonal opgave på sig.
Skal diakoniudvalget have et motiv, et billede som kendetegn for udvalgets arbejde? IW undersøger
nærmere til næste møde.
Udvalgets absolut indledende opgave er at afdække det eksisterende diakonale arbejde i stiftet og her
tænkes der både på menigheds- og organisationsdiakoni. Ved samme lejlighed spørges der til behovet de
enkelte steder. Model: hvad er der nu? hvad er behovene? hvad mangler I? PG tilbød at spørge
organisationer, hvad de har af aktiviteter i Ribe Stift. IØ arbejder videre med afdækningen som sådan.
3. Diverse
IØ refererede fra et møde afholdt 25. januar arrangeret af Dansk Diakoniråd (www.danskdiakoni.dk) hvortil
stifternes diakoniudvalg var inviteret. Hovedtemaet var et nærmere samarbejde mellem de diakonale
organisationer og den formelle folkekirke. Målet er erfaringsudveksling, netværksarbejde og – med Helle
Christiansens ord – at komme ”fra skåltaler til den virkelighed, hvor folk bikser med livet og har brug for
kirkens hjælp.”
Fredag d. 2. september afholdes Jysk Diakonikonvent i Århus (IØ sender info til udvalget) for de jyske
stifters diakoniudvalg. LT foreslår arrangørerne, at landets øvrige stiftsudvalg for diakoni inviteres med.
LT kontakter biskoppen med henblik på at få klart kommunikeret til omverdenen – herunder selve Ribe Stift
– at Ribe Stift har oprettet et stiftsudvalg for diakoni. Dette bør omtales på stiftets hjemmeside såvel som i
stiftsbladet.
4. Konstituering
Udvalget konstituerede sig med LT som formand, med IW som næstformand, med PG som kasserer og med
IØ som sekretær (og dermed mødereferent).
5. Næste møde
Næste møde holdes samme sted fredag d. 6. maj kl. 10.00-13.00. PG sørger for let frokost, kaffe og lokale.
På næste møde medbringes og drøftes Haderslev Stifts inspirationshæfte om diakoni ”Livet om at gøre ...”
(http://www.haderslevstift.dk/publikationer.html). PG bestiller to eksemplarer og afleverer det ene til IW.
Øvrige punkter til næste møde er økonomi, budget, mødeplan for 2011 og temadag 2012.
Til næste møde medbringer IØ et oplæg til hvordan det allerede eksisterende diakonale arbejde i Ribe Stift
afdækkes og beskrives, og et oplæg til hvordan der spørges til behov og mangler.

