Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt tirsdag d. 8. januar 2013 kl. 17.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (15.november 2012)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
IW har afholdt udsattegudstjeneste i samarbejde med værested. I forbindelse med årets nytårskur for
hjemløse i Esbjerg holdes der i år også gudstjeneste. En diskussion udspandt sig herefter om en ønskebrug
af kirkerummene i Esbjerg (øget mulighed for særkirker). PG har været til Organisationernes Dag på
Diakonhøjskolen og berettede herfra. LT meddelte, at det ikke var muligt for udvalgets medlemmer eller
stiftspræsten at medvirke ved biskoppens møder med de nye menighedsråd, så LT sørger for, at udvalgets
folder dog deles om på disse møder. Ellers ikke så meget at berette, da det har været jul og nytår.
3. DiakoniMesse 2013 og DKM – en drøftelse
Udvalget skal mødes Danmarks Kirkelige Mediecenter for at få kvalificeret sparring forud for afholdelsen af
stiftsdagen for kirkeligt-socialt arbejde (!). Udvalget skal mødes med Marie Halkjær Kragelund fra DKM,
hvorfor PG undersøger, hvorvidt vi tager til Aarhus eller Marie tager til Esbjerg.
4. Jysk Diakonikonvent – i Ribe Stift i 2013
LT berettede fra mødet med de andre jyske diakoniudvalg, herunder at det er tanken, at det næste jyske
diakonikonvent skulle holdes i Ribe Stift, hvilket udvalget var positivt indstillet overfor. Det drøftedes i
hvilket halvår af 2013, konventet skal afholdes. LT undersøger nærmere og orienterer udvalget.
5. Eventuel udvidelse af diakoniudvalget
En udvidelse af udvalget drøftedes fortsat. En af IW adspurgt person har pænt takket nej til at indtræde i
udvalget. PG forfølger en anden mulighed.
6. Drøftelse af resumé af fyraftensmøderne
Resumét drøftedes endeligt og det uddroges, at det er meget svært at rubricere hvad diakoni er – så det vil
udvalget derfor undlade og så se det som udtryk for alsidighed og mangfoldighed. Diakoni handler om en
grundlæggende omsorgsparathed, der kan komme til udtryk på mange ligeværdige måder.
7. Økonomi
IØ berettede, at der i 2012 er brugt kr. 12.592,58 ud af et budget på kr. 13.000. I 2013 er der kr. 26.000 på
budgettet, hvilket passer fint med ønsket om en DiakoniMesse. På næste møde skal der laves budget for
2014, så udvalgets budgetønske kan fremsendes til Ribe Stift.
8. Punkter til næste møde
Næste møde aftaltes til tirsdag d. 23. april kl. 17.00-19.00 i Treenighedskirken i Esbjerg. Dog kommer der
inden dette møde et møde med DKM jf. pkt. 3.
9. Evt.
Intet at bemærke.

