Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 6. maj kl. 10.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af mødet d. 11. februar 2011 blev godkendt.
I denne forbindelse præsenterede HF sig selv, hvilket de øvrige medlemmer så også gjorde.
2. Udvalgets PR i stiftet – herunder fremstilling af plakat/logo
IW havde medbragt malerier fra Kunstværkstedet Arcus til inspiration. Udvalget nåede frem til, at et maleri
holdt i rød/blå/lille med hænder, kors og diakonale kerneord kunne danne baggrund for en diakonal plakat
i Ribe Stift. IØ sender IW forslag til tekst i plakatens bund. IW går videre med fremstillingen og eventuelt
kan plakaterne være klart til stiftspræstemøde på Rømø primo juni. For at spare porto kan fordeling af
plakater ske gennem provstierne.
Udvalget og stiftspræsten præsenteres i næste stiftsblad. Det fandtes dog, at stiftet havde været noget
tilbageholdende med at kundgøre, at udvalget var nedsat og stiftspræsten var udnævnt.
Udvalget vil bede om at måtte være synlige i forbindelse med landemodet i oktober.
3. Drøftelse af Haderslev Stifts inspirationshæfte om diakoni, ”Livet om at gøre”
Hæftet blev drøftet og der var enighed om, at det var endog meget bredt i sin opfattelse af diakonale
aktiviteter (er fx babysalmesang som sådan diakoni?). Indledningen er god. Et tilsvarende katalog for Ribe
Stift skal være skarpere i den diakonale profil og forslagene skal være mere grydeklare. Et trykt katalog
betragtes som en fordel, men fremstilling afventer at stiftets præster og menighedsråd er blevet hørt, så
deres idéer og erfaringer kan indgå i et inspirationshæfte om diakoni for Ribe Stift. IØ undersøger pris for
trykning af 1.000 kataloger.
4. Budget 2012
Under dette punkt drøftedes også et budget for 2011, eller rettere et ønske om udgifter, der kan afholdes i
2011. Således blev taldrøftelserne til følgende overvejelser for i år og kommende år:
2011 - ønske
1 maleri
500 plakater
1 roll-up
diverse

kr.
kr.
kr.
kr.

2012 - budget
3 fyraftensmøder á 2.000,1 stiftsdiakonimesse
diverse

kr. 6.000,kr. 6.000,kr. 1.000,-

i alt kr. 13.000,- i 2012

2013 - budget
inspirationskatalog (1.000 stk.)
diverse

kr. 25.000,kr. 1.000,-

i alt kr. 26.000,- i 2013

1.500,5.000,1.500,1.000,-

i alt kr. 9.000,- i 2011

5. Mødeplan for 2011
Udvalgets kommende møder holdes d. 26. august og d. 30. september, begge gange kl. 10.00 i Esbjerg.
6. Temadag i 2012
Det blev aftalt at lave en to-trinsraket i 2012. I første halvår afholdes 3 fyraftensmøder i stiftet opdelt i
nord, midt og syd. På dette møde kan stiftspræsten fremlægge resultater af afdækningen, udvalget
kommer med et oplæg og så kan der udveksles idéer og erfaringer. I andet halvår holdes så en
diakonimesse for hele stiftet, hvor biskoppen bedes om at forestå åbningen, hvor organisationer og andre
indbydes, og hvor en eller to kompetente diakoni-folk bliver bedt om at sige noget. IØ undersøger pris for
leje af hal i Helle Hallen.
7. Jysk Diakonikonvent i september 2012
LT kontakter Steen Bonde for at høre, hvordan det går med konventforberedelserne. Og for at høre, om
invitationen kan udstrækkes til landets øvrige diakonistiftsudvalg.
8. Oplæg til afdækning af diakonalt arbejde i Ribe Stift
IØ fremlagde udkast til brev til stiftets 118 kirkebogsførende sognepræster inklusiv et svarark, der skal
returneres til IØ. Desuden fremlagdes udkast til brev til stiftets menighedsrådsformænd, der udsendes
samtidigt for at orientere og for at præst og menighedsråd eventuelt kan svare i fællesskab. Brevene
sendes ud snarest, når stiftets præster og menighedsråd kan antages at have hørt om udvalgets oprettelse
og stiftspræstens udnævnelse. IØ behandler og analyserer de indkomne svar, der fremlægges eventuelt i et
kommende stiftsblad og i hvert fald på de planlagte fyraftensmøder i 2012. Resultatet af de indkomne svar
skal gerne give udvalget et fingerpeg om kommende indsatsområder. Udvalget tiltrådte med få ændringer
de fremlagte udkast. Breve til præster og menighedsråd søges udsendt gennem stiftet for at give udvalgets
arbejde en kickstart. IØ laver desuden et udkast til PG, som sender brev til de diakonale organisationer for
at få deres beskrivelse af deres diakonale aktiviteter i Ribe Stift.
9. Næste møde
Næste møde holdes i Treenighedskirken i Esbjerg fredag d. 26. august kl. 10.00.
10. Eventuelt
Intet at bemærke.

Referent: IØ

