Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt onsdag d. 18. april 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 (8. februar 2012)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
Foto fra biskoppens besøg på Kunstværkstedet Arcus er kommet på udvalgets hjemmeside. IØ har været i
Vilslev-Hunderup Pastorat for at tale om diakoni med menighedsrådene. Kirkens Korshærs 100-års
jubilæum i 2012 drøftedes. IØ kontakter Bent Rode Nielsen.
3. Indlæg til Stiftsnyt
IØ fremlagde sit indlæg til Stiftsnyt (i kort og lang version) og begrundede det.
4. Det fælles projekt med Haderslev Stift
PG fortalte først om sit møde med Torben Venndt fra Haderslev Stift. Herefter drøftedes nøje udspillet fra
Haderslev, herunder invitationen til mødet d. 18. april, som blev aflyst grundet ringe tilslutning, hvilket
udvalget tog til efterretning. IØ tilskriver Per Søgaard, at Ribe Stift gerne vil være med til at tænke videre på
en fælles diakonal indsats og at vi gerne vil være med til at vælge datoen for et eventuelt møde. Et tema er
fortsat ”At kunne det, de andre kan”, fx i form af konfirmations- eller feriehjælp. Et projekt skal være
konkret og afgrænset og midler skal gå til mennesker og ej til organisationer. IØ underretter biskoppen.
5. Fyraftensmøder 2012
Det ligger nu fast, at møderne holdes d. 26. juni i Rindum, d. 27. juni i Grindsted og d. 28. juni i Toftlund. IØ
og LT deltager i alle møder, de øvrige udvalgsmedlemmer melder senere, hvornår de kan deltage. Der
inviteres via Stiftsnyt, udvalgets hjemmeside og mails til menighedsråd og præster. IØ forsøger at få noget i
Kristeligt Dagblad også. Aftenernes indhold drøftedes og der indledes med en kort redegørelse af hvad
diakoni er. IØ går videre med selve invitationen og med det øvrige praktiske.
6. Fællesmødet med Samvirkende Menighedsplejer 29. september 2012
Dagen er en temadag for hele stiftet og holdes i Grundtvigskirken i Esbjerg. Diakonhøjskoleforstander Jens
Maibom Pedersen er dagens hovedtaler. IØ medbragte fra SM et forslag til emner til dagens tre workshops
(1: Udsatte børnefamilier. 2: Ældre/syge/ensomme. 3: Dét at organisere menighedspleje). Udvalget
supplerede og skærpede forslaget, hvilket IØ formidler til SM. Ved meget stor tilslutning overvejer LT og IW
en fjerde workshop om sorggrupper og (også praktisk) hjælp til dem, der har mistet. Drøftes videre i på
mødet i maj. LT inviterer biskoppen til at være med på dagen.
7. Punkter til næste møde (22. maj 2012)
På næste møde drøfter udvalget mere indgående dette spørgsmål: Hvad er forskellen på diakonalt og
socialt arbejde? Udvalget skal også have tid til grundlæggende diskussioner af betydning.
8. Evt.
IØ svarer Samvirkende Menighedsplejer på deres invitation til besøgstjenestekursus i Kolding.

