Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt onsdag d. 29. august kl. 16.00 i Hundehuset i Ribe
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (22. maj 2012)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
IW berettede om sin omdannede stilling til nu at være socialpræst i Esbjerg (IW nævnte ordet diakoni på
P4!). Der er fra stiftspræsten for diakoni i Viborg Stift modtaget en rapport fra studietur til Tyskland. IØ har
haft kontakt med Bent Rode Nielsen, der er inviteret til inspirationsdagen i Esbjerg. IØ har kontaktet stiftet
for på stiftets hjemmeside at få inspirationsdagen på under ”Nyheder fra Stiftet” samt at få den nævnt i
kalenderen. Udvalgets hjemmeside er blevet udstyret med diakonifolderen. IØ har bedt stiftet om en pdf-fil
med diakoni-nummeret af Stiftsnyt til udvalgets hjemmeside. Skumringsgudstjenester blev omtalt.
3. Samarbejde med Haderslev Stift – evaluering af møde d. 28. august 2012
Tirsdag d. 28. august var IW, LT og IØ til møde i Bramdrup med Haderslev Stifts diakoniudvalg samt biskop
Niels Henrik Arendt. Emnet var primært det stort anlagte indsamlingsprojekt i samarbejde med TV-Syd, et
projekt, der ikke bliver til noget, fordi det ikke skønnes at kunne få tilstrækkelig opbakning. Der gøres ikke
yderligere for at realisere projektet, men de to udvalg ønsker en fortsat dialog. De to udvalg præsenterede,
hvad de arbejdede med og havde af planer. IØ sender til Per Søgaard de breve/spørgeark, der blev brugt i
forbindelse med diakoniundersøgelsen i Ribe Stift. Desuden var Haderslev Stifts udvalg interesseret i at
høre mere om vor DiakoniMesse i 2013. Et par andre praktiske ting blev udvekslet, hvorpå der blev aftalt et
møde mellem de to udvalg i 2013, et møde, som NHA sørger for, at der bliver taget initiativ til.
4. Fyraftensmøder 2012 – hvordan gik de?
I løbet af tre dage, 26.-28. juni, blev der holdt tre fyraftensmøder i Rindum, Grindsted og Toftlund. Det blev
tre gode – og meget forskellige – møder, hver med lidt over 20 deltagere, hvor det blev tydeligt, at der
allerede foregår megen diakonal aktivitet rundt omkring i stiftet og at der er ønske om og vilje til endnu
mere. Tidspunktet på dagen var velvalgt og det var gode og imødekommende steder, møderne blev
afholdt. At komme bredt ud med invitationen har vist sig at være en udfordring, hvis det blot sker per mail
til sognene. IØ har lavet resumé i punktform fra de tre møder. Det kommer på hjemmesiden samt på
dagsordenen på næste møde for at kunne blive ”fordøjet” af udvalget.
5. Stiftsmøde d. 4. oktober – stand i pausen
Igen i år har diakoniudvalget en stand i pausen, når der stiftsmøde i Hviding. 4. oktober. LT medbringer dug
og lys. IØ medbringer roll-up og foldere. Eventuelt indkøbes der bolcher med indskriften ”diakoni” – PG og
IØ har bolchekontakt. IØ sender invitation til mødet til HF. Udvalget mødes kl. 14.15 til opsætning af stand.
6. Temadag d. 29. september 2012
Invitationen er sendt ud til sognene per mail via stiftet d. 10. juli. IØ rundsender den til udvalget og
tilmelder HF (resten tilmelder sig selv). LT nævner dagen for sine provstekolleger. IØ sender invitation til
alle præster i stiftet per mail. IØ får af stiftet labels til menighedsrådsformænd, hvortil sendes et antal
trykte invitationer. IØ forsøger at få omtale af dagen i JV og i KD. IØ sender også invitationen til diakonale
organisationer, da alle er velkomne på dagen. IØ får desuden check på, at der er de fornødne lokaler til
rådighed i Grundtvigskirken. Temadagen slutter i selve kirkerummet, gerne med orgelspil til salmerne.
7. DiakoniMesse 2013
Det har været overvejet at afholde messen lørdag d. 2. februar 2013. Imidlertid er første søndag i februar
Diakoniens Dag, hvilken dag udvalget principielt gerne vil fremme. Spørgsmålet er så, om en messe i samme
week-end er synergi eller en overbelastning. Punktet – og datoen – tages op på næste møde.

8. Punkter til næste møde
Næste møde aftaltes til d. 1. november kl. 17.00-19.00 i Treenighedskirken i Esbjerg. Punkter til næste
møde er det indkomne fra fyraftensmøderne samt fastsættelse af dato for DiakoniMesse.
9. Evt.
Når de nye menighedsråd tiltræder skal de have en hilsen fra diakoniudvalget. Var det noget med en
studietur af en art? Inspiration udefra? Skal udvalget sende hilsen til Kirkens Korshær i anledning af deres
100-års jubilæum?

