Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt tirsdag d. 30. august 2016 kl. 10.00 i Grindsted
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (3. juni 2016)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Punkt 7 udvidedes med aktiviteter i 2017. Herefter godkendtes dagsordenen.
3. Siden sidst – løst og fast
IW fortalte om kunstauktion på lauritz.com, der afvikles til fordel for de udsatte og hjemløse i Esbjerg. IW
fortalte om et projekt med udveksling af sko og om bronzerede sko. IW har været til møde med biskoppen
vedrørende netværk for kirkelig undervisning af udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, hvor
Lars Nymark Heilesen fra FUV er kontaktperson. IW fortalte om arbejdet med såkaldte ”stjernedage”, hvor
PG bragte på bane, om der kunne søges midler i undervisningsministeriet. IØ fortalte om et nyt
landsdækkende netværk af diakonipræster, hvori også stiftspræster kan indgå, hvilket IØ agter. Udvalget
deltager med en bod, når der er stiftsmøde d. 6. oktober; opgaver i den forbindelse fordeltes.
4. Jysk Diakonikonvent 2017
IØ deltager i dette konvent, der finder sted i Aalborg d. 7. oktober; referat gives til næste møde i udvalget.
5. Selvevaluering af udvalget jf. ønske fra Ribe Stiftsråd
Selvevalueringen – hvor Ribe Stiftsråd ønsker, ”at der foretages en evaluering af underudvalgene under
stiftsrådet med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for at rådgive det kommende stiftsråd om,
hvordan stiftsrådets udvalgsstruktur kan se ud” – blev drøftet. IØ udfylder i forlængelse af drøftelsen og
rundsender til udvalget inden fristen d. 1. oktober 2016.
6. Udvalgets videre arbejde i 2016
Den planlagte velkomstfolder til de nye menighedsråd drøftedes. Folderen sendes i november ud med
stiftets hilsen til de nye menighedsråd; IØ er i kontakt med Videbæk Bogtrykkeri desangående. IØ laver
udkast til folder og rundsender til udvalget inden den går i trykken.
7. Budget 2017 og aktiviteter i 2017
Budget for 2017 blev drøftet. Der blev drøftet for og imod en DiakoniMesse 2017 og det blev besluttet at
tage de bedste erfaringer med og så i stedet afholde en DiakoniDagSyd og en DiakoniDagNord, altså i hver
sin ende af stiftet. Fokus er på, hvad sognene kan selv, lokalt, hvorfor de diakonale organisationer denne
gang ikke inviteres med. Der bliver ikke stande, men inspirerende 10-minutters oplæg i plenum efter et
større oplæg, hvor to talere drøftedes. Andagt og rundstykker først og pølser til sidst. Reformationsjubilæet
kan berøres, men er ikke det, der skal ”sælge” de to dage. Kirken på landet (også stiftets udvalg herfor) skal
tænkes med. Herefter lagdes 2017-budgettet i store træk; IØ finpudser det og indsender til stiftet.
8. Udvalgets sammensætning
Christina Munk er tilbage fra sin orlov, men træder p.t. ikke ind i arbejdet og udvalget. Udvalget ønsker
fortsat journalistiske og kommunikative kompetencer tilført. Og også gerne procenter af en præst (!).
9. Næste møde
Næste møde fastsattes til torsdag d. 17. november 2016 kl. 10.30-12.30 og afholdes i Treenighedskirken i
Esbjerg (senere er mødet flyttet til onsdag d. 16. november kl. 13.00-15.00, ref.).
10. Eventuelt
IØ takkede for opmærksomheden i forbindelse med sin 50-års fødselsdag. Ellers intet at bemærke.

