Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 30. september 2011 kl. 11.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (26. august)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
Inspirationsmødet hos biskoppen d. 31. august var en god aften. Skal udvalget søge omtale i
Menighedsrådenes Blad? IØ berettede om sit besøg i Thyregod/Vesterlund og om kommende besøg i
Bryndum. IØ skriver mail om Diakoniens Dag (5. februar 2012) til sognene i Ribe Stift, hvori der bl.a. lægges
op til samarbejde med de diakonale organisationer. Kirkens Korshærs 100-års jubilæum i 2012 blev drøftet.
Udseendet af udvalgets roll-up blev drøftet (IØ aftaler nærmere med Lumaprint). Det blev besluttet, at
udvalget skal have egen hjemmeside, der efter nøje drøftelse skal være www.diakoniiribestift.dk – IØ går
videre med at få den oprettet (med betalt hjælp fra et IT-firma). LT kunne berette, at stiftet ønsker at købe
det maleri fra Kunstværkstedet Arcus, der har været benyttet til plakaten. Dette salg fik udvalgets accept.
3. Jysk Diakonikonvent i Århus – hvordan gik det så?
Det var en god dag og aften. Udvalget vil gerne fortsat deltage i samarbejdet med de andre stifter.
4. Diakoniundersøgelsen i stiftet – sidste nyt og hvad nu?
Som aftalt sidst har den ikke-svarende fjerdedel af kbf’erne fået en sidste rykker. Denne virkede, så der nu
er svar fra 102 af 117, svarende til 87%. På mødet i Ribe præsenteredes undersøgelsen kort med tal og
procenter. IØ vil nu beskrive undersøgelsens resultater i en mere fortællende og perspektiverende form.
5. Fordelingsplan for plakaten
LT får plakater med til landemodeforhandlinger fredag d. 7. oktober og desuden uddeles de til stiftsmødet.
6. Økonomi – nu og næste år
LT kunne berette, at vi er på stiftets budget i 2011 m. 9.000 kr., i 2012 m. 13.000 kr. og i 2013 m. 26.000 kr.
7. DiakoniMesse 2012
I 2012 er der valg til menighedsrådene og det blev derfor besluttet, at udsætte temadagen til begyndelsen
af 2013, så de nye og friske rådsmedlemmer kan være med. Der taltes om lørdag d. 2. februar 2013.
8. Landemode/stiftsmøde d. 6. oktober
LT får indrammet en plakat til udvalgets bod, der indrettes med lys og selve maleriet medbringes også.
Desuden medbringes udvalgets roll-up. IØ laver præsentationsfolder af hvordan stiftspræsten for diakoni
kan være til hjælp for stiftets sogne, præster og menighedsråd.
9. Fastlæggelse af kommende møder
Det aftaltes at afholde møder onsdagene 16. november 2011, 8. februar 2012 og 18. april 2012, alle gange i
Esbjerg fra kl. 17.00 til 19.00.
10. Punkter til næste møde (16. november)
Der er fortsat meget at tale om vedr. de igangværende aktiviteter.
11. Evt.
Intet at bemærke.

