Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 26. august 2011 kl. 10.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (6. maj)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
Stiftets hjemmeside skal opdateres (v/IØ), så diakoniudvalget er med (hertil kommer referater, beskrivelse
af diakonipræsts og –udvalgs opgaver). Indlæg i Kristeligt Dagblad 21/8-11 om at diakonien fylder for lidt i
folkekirken diskuteredes. IØ berettede om skole-kirke-samarbejde vedr. diakoni i Syddjurs Provsti (dette
forelægges for RAMS for at se, om det kan bruges i Ribe Stift), om konferencen ”Spiritualitet i socialt og
diakonalt arbejde” på Diakonhøjskolen, og om nu at være inviteret til diakonirådgivning i Vester Sogn.
3. Jysk Diakonikonvent i Århus
Alle deltager og fordeler sig på de forskellige work-shops til senere fælles fordel.
4. Diakoniundersøgelsen i stiftet – de første tanker
IØ fremlagde de første resultater af undersøgelsen, hvor der indkommet svar fra ca. ¾ af præsterne. Den
sidste ¼ får en sidste rykker. Et flertal (58%) synes, at diakoni bør fylde mere i folkekirken. Et stort flertal
(91%) synes, at diakoni er en del af at være kirke. Der er klart behov for rådgivning i sognene, ikke mindst i
landsognene. Der efterlyses grydeklare idéer og erfaringsudveksling. Yderligere resultater fremlagdes.
5. Økonomi – her og nu og de næste år
LT får til næste møde fastlagt, hvad vi har fået i 2011 og i hvilket omfang udvalgets arbejde er kommet på
stiftsrådets budget for 2012.
6. Plakaten – hvordan skal den se ud? Udkast medbringes
Maleri fra Kunstværkstedet Arcus var medbragt og der var tilfredshed. Udseendet af plakaten og dens tekst
drøftedes. IØ går videre i forhold til trykkeriet for at få plakaterne (700) klar hurtigst muligt. Regninger
sendes til Grene Provsti. Til inspirationsmødet i Ribe overrækkes biskoppen den første plakat indrammet.
7. Temadag 2012 – kan vi bestille hal nu?
IØ har talt med Helle-Hallen om lokaleleje, priser og betingelser. Dette punkt behandles mere udførligt på
næste møde (fx hvem skal med?), hvor der også vil være (mere) klarhed over økonomien.
8. Inspirationsmødet hos biskoppen d. 31. august – hvem siger hvad?
Alle deltager i mødet i Ribe (IØ tilmelder). LT begynder med udvalgets og stiftspræstens forhistorie. IØ
fortsætter med udvalgets planer for i år og for de kommende år og afrunder med en præsentation af de
foreløbige resultater af undersøgelsen af det nuværende diakonale arbejde i Ribe Stift.
9. Landemode/stiftsmøde d. 6. oktober – hvordan laver vi PR?
Udvalget vil gerne have bod i pausen til stiftsmødet. Plakater og selve maleriet medbringes. IØ får
fremstillet en roll-up. IØ udarbejder folder med selvpræsentation og tilbud om rådgivning og foredrag.
10. Punkter til næste møde (30. september)
Temadag 2012 er et vigtigt punkt ved næste møde, der holdes i Treenighedskirken i Esbjerg fredag d. 30.
september kl. 11.00 til 14.00. Peter sørger for lidt frokost, men vi springer rundstykkerne over.
11. Evt.
Intet at bemærke.

