Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt torsdag d. 15. november 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 (29. august 2012)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
Det gik fint til oktobers stiftsmøde i Hviding, hvor mange interesserede i pausen kom forbi udvalgets bord.
Danske Kirkedage 2013 blev omtalt – temaet i år er ”Menneske, hvor er du?” og dagenes præsentationsfolder bærer tydeligt ordet ”diakoni” på forsiden. IW fortalte om sin hverdag som socialpræst, herunder om
en vellykket gudstjeneste for grønlændere. IØ har holdt gudstjeneste og foredrag om diakoni i Billund og
har desuden talt for besøgstjenesten under Løgumkloster Menighedspleje. Fejringen af Kirkens Korshærs
100-års jubilæum i Esbjerg og Ribe blev omtalt, stor opbakning begge steder. IW tager imod konfirmander i
Esbjerg og kan fortælle dem om kirkeligt-socialt arbejde. IØ refererede fra indlæg i KD 31/8-12, hvori
Mogens Mogensen skriver: ”Det ligger dybt i folkebevidstheden, at kirken har et socialt ansvar, og i en tid,
hvor politikere taler om, at velfærdssamfundet ikke kan påtage sig flere opgaver, så forventer mange, at
kirken træder til. Frivilligt socialt arbejde kan også ses som den kristnes bud på en autentisk kristendom.
Man går ikke på gaden og argumenterer dogmatisk for, at man har fundet sandheden i kristendommen,
men gennem ord og handlinger viser man, hvad man tror på”. Desuden omdeltes kronik fra KD 6/10-12
skrevet af diakonhøjskoleforstander Jens Maibom Pedersen med overskriften ”Moderne diakoni er planlagt
og organiseret barmhjertighed”.
3. Temadag d. 29. september – hvorfor måtte den aflyses?
Temadagen blev aflyst, da der kun var 9 reelt tilmeldte – hertil kom 4 fra diakoniudvalget og 4
workshopafholdere. Grundene til den lave tilslutning blev indgående diskuteret, ikke mindst da der var lagt
meget arbejde i forberedelsen og annonceringen af dagen. Måske skal det være mere nært som
fyraftensmøderne var det? Skal vi så have nye fyraftensmøder med temaer, hvortil provstiernes
menighedsråd m.fl. inviteres opdelt? Måske er lørdagen for ”hellig” som familiedag? Særligt diskuteredes
brugen af ordet diakoni; er det – på trods alle gode intentioner og stadig forklaring – et for svært og diffust
ord? Kirkeligt-socialt arbejde er at overveje som en bedre betegnelse for hvad udvalget og dets arbejde
drejer sig om. Det er vigtigt, at erfaringer deles, oprettelse af diakonibank og vidensdeling på sogn-til-sognbasis. Et sogn kan sige til udvalget, hvad de ønsker, så finder vi nogen (et sogn elle en ressourceperson), der
kan hjælpe – og sætter de to parter sammen. IW foreslår, at vi begynder med ét provsti, fx Ringkøbing
Provsti. IW anfører, at selv i små sogne er der mulighed for at give/have diakonalt ansvar. Det er vigtigt, at
der er fokus på de frivillige og ikke kun på præsten.
4. Nye menighedsråd – hvad gør vi i den anledning?
IØ har undersøgt om stiftet udsender breve til nye menighedsrådsmedlemmer, så vi kunne få lov at få vores
folder med; dette var ikke umiddelbart tilfældet. LT fortalte, at biskoppen over flere aftener i det nye år
holder velkomstmøder for de nye menighedsrådsmedlemmer; LT undersøger, om udvalget/stiftspræsten
for diakoni kan få et par minutter ved disse møder.
5. DiakoniMesse 2013
Det skal være en hønsegård af aktivitet, fastslog PG, en vekselvirkning mellem foredrag og aktiviteter. Der
skal være lokale aktører og organisationer, fx Jydepotten og Blå Kors. I forlængelse af punkt 3 blev det nøje
drøftet, om navnet for dagen fortsat skal indeholde ordet diakoni. Det blev besluttet at lade Danmarks
Kirkelige Mediecenter tænke med på navn og eventuelt logo/slogan for dagen (”Kirke 24/7”?). IØ tager
kontakt til DKM, der hjælper med at tage temperaturen på ordet diakoni og navnet ”Kirke 24/7”.

6. Eventuel udvidelse af diakoniudvalget
IØ foreslog, at udvalget overvejede at udvide antallet af medlemmer. Udvalget har nu arbejdet effektivt i
små to år og da der er kommet fin form på udvalgets arbejde, kan flere kompetencer med fordel rummes
omkring bordet. Forskellige navne blev nævnt og en udvidelse drøftes fortsat. Tages op på næste møde.
7. Drøftelse af resumé af fyraftensmøderne
Udsættes til næste møde.
8. Punkter til næste møde
Næste møde aftaltes til tirsdag d. 8. januar kl. 17.00-19.00 i Treenighedskirken i Esbjerg. Her tages
uafsluttede punkter op, bl.a. diakonimesse, fyraftensmøderesumé og udvidelse af udvalg.
9. Økonomi for i år og næste år
Der er per 9. oktober brugt kr. 3.411,53, når det gøres op via udvalgets konto i stiftet. Hertil kommer IØ’s
udlæg på ca. kr. 4.800,00 og PG’s udlæg på ca. 700,00. Hermed er der brugt i alt ca. kr. 9.000,00 af et
budget på kr. 13.000,00. Hertil kommer så eventuel 2012-afregning fra DKM (på max 4.000,00). I 2013 er
der et budget på kr. 26.000,00 hvilket giver et godt udgangspunkt for det nye år.
10. Evt.
Udvalget skal også ”selv” have inspiration og kan få besøg af én, der fx kan fortælle om sorggrupper.
Facebook nævntes i forbindelse med udvalgets arbejde.

