Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt onsdag d. 8. februar kl. 17.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent)
Afbud: Ingelise Wenzel
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (16. november)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
Der blev valgt foto fra biskoppens besøg på Kunstværkstedet Arcus til udvalgets hjemmeside (IØ sørger for
det videre). IØ er inviteret til diakonidag i Billund til september. Til gengæld er besøget i Bryndum udsat
grundet nykonstituering i menighedsrådet. PG beskrev samarbejdet med kommunerne, der ønsker at stå
for mere selv. LT sørger for blomst til IW, der er sygemeldt.
3. Det fælles projekt med Haderslev Stift
IØ refererede fra mødet d. 11. januar med Haderslev Stift. Diverse oplæg fra Haderslev (udarbejdet af
Torben Venndt) blev drøftet nøje og der var enighed om, at der var tale om endog meget store tanker og
tal, der stiller tilsvarende store krav til graden af gennemarbejdethed. For at skabe mere klarhed, blev det
aftalt, at PG tager et møde med Torben Venndt, hvorefter udvalget kan afgøre sig nærmere vedrørende
Ribe Stifts deltagelse i projektet.
4. Fyraftensmøder 2012 – hvor langt er vi?
Datoer for fyraftensmøder fastsattes til 26., 27. og 28. juni, alle fra 17.30-20.00. Et kort over stiftet blev
studeret og mødernes søges afholdt i nærheden af Toftlund, Grindsted og Ringkøbing. Møderne
præsenteres i stiftsbladet (tema: diakoni), hvor IØ skal skrive artikel (ligesom IW også skal det).
5. Fællesmødet med Samvirkende Menighedsplejer i efteråret 2012
Dagen holdes lørdag d. 29. september 2012 i Grundtvigskirken i Esbjerg, der stiller lokale til rådighed uden
beregning. Navne på hovedtaleren blev drøftet og IØ tager videre kontakt. IØ koordinerer med SM.
6. DiakoniMesse 2013
Diakonimessen holdes i september 2013 i Helle Hallen.
7. Diakoniens Dag – skete der noget i Ribe Stift?
Udvalget var ikke meget bekendt med aktiviteter i forbindelse med Diakoniens Dag, som PG forklarede
nærmere om. I 2013 skal udvalget mere aktivt slå et slag for Diakoniens Dag, både tanke og materiale.
8. Udvalgets regnskab for 2011
Regnskabet for 2011 (i form af kontoudskrift fra Ribe Stift) blev fremlagt og godkendt. Der er brugt kr.
7.057,88 i 2011. Hertil kommer salg af maleri for kr. 3.000,- (nettoforbrug i 2011 er dermed kr. 4.057,88).
9. Fastlæggelse af udvalgets næste møder
Kommende møder aftaltes til onsdagene 22. maj og 28. august 2012, alle gange i Esbjerg fra kl. 17.00 til
19.00 (hertil kommer et allerede aftalt møde onsdag d. 18. april 2012).
10. Punkter til næste møde
Fyraftensmøderne og indlæg til stiftsbladet drøftes på næste møde.
11. Evt.
LT deltager i landsdækkende netværk for at udbygge folkekirkens arbejde med sorggrupper.

