Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 3. maj 2018 kl. 13.00 i Esbjerg
Tilstede: Lone Hvejsel, Mette Krogh Bjelskou, Karen-Lena Randrup, Marianne Zeuthen, Heine Fricke, Peter
Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (9. marts 2018)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Gensidig præsentation
Udvalgets nye og gamle medlemmer præsenterede sig for hinanden.
4. Siden sidst – løst og fast
MB fortalte om aktiviteter med folk fra andre lande. MZ fortalte om diakonale behov på landet, hvor det er
sværere at samle folk (i forhold til fx Esbjerg). LH er for tiden vikarierende hospicepræst. Der taltes om
sorggrupper, fx for børn og dem, der mister midt i livet. Invitation fra Haderslev Stifts diakoniudvalg til Jysk
Diakonikonvent d. 5. oktober 2018 omdeltes; datoen passede de fleste af udvalgets medlemmer dårligt,
hvilket LH tilskriver Haderslev Stifts diakoniudvalg. MB har været i dialog med Hele Danmarks Familieklub
med et integrationsmæssigt perspektiv. PG fortalte om afholdt aften med Hele Danmarks Familieklub med
25 deltagere. MZ har også været i kontakt med Hele Danmarks Familieklub, der alt i alt synes at have fat i
noget, der tiltaler mange. IØ fortalte om sin erfaring med Herreværelset, frokost for mænd. MB vil forsøge
med Herreværelset. MB har været på højskole med Samvirkende Menighedsplejer (Helle Engelsborg Olsen)
og Fonden Ensomme Gamles Værn (Tina Malene Høppermann), der arrangerer ophold for ældre, hvor også
Ringkøbing havde 10 af sted. HF fortalte om Broen og dens muligheder for at støtte i fritidsaktiviteter. PG
fortalte om arbejde med grønlandske familier og børn og om grønlandsk gudstjeneste d. 21. oktober med
den grønlandske biskop Sofie Petersen. MZ fortalte om godt samarbejde med kommunen i forhold til at
hjælpe de rette. LH fremhævede i forlængelse heraf risikoen for at kommunen kører på frihjul, når kirken
uddeler for store beløb; når kirken samarbejder med kommunen er der en balance, hvor man tager imod
diakonal anerkendelse og samtidig fastholder kommunen på dens ansvar.
5. DiakoniDagSyd/DiakoniDagNord
IØ medbragte forslag til invitation, der drøftedes og rettedes til. Opdeling i syd og nord betragtes fremover
som en intern opdeling. Tre oplæg per time fandtes passende og oplægsholderne skal være godt inde i
deres stof og være klare på målgruppe/pris/formål/forarbejde/frivilliginddragelse. IØ arbejder videre med
invitationen, der sendes ud med Ribe Stiftsnyt i august (afstemmes med Videbæk Bogtrykkeri).
6. Udvalget kommissorium (IØ medbringer forslag)
Grundet fremskredent tidspunkt tages kommissoriet op på næste møde.
7. Næste møde
Næste møde aftaltes til fredag d. 22. juni 2018 kl. 13.00-15.00 i Esbjerg.
8. Eventuelt
Næste gang sættes kommende studietur og de første tanker for 2019 på dagsordenen.

