Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 3. juni 2016 kl. 10.00 på Café Skifte-sporet i Bramming
Tilstede: Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud: Lilian Tyrsted og Christina Munk (på orlov).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (9. februar 2016)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt med et tilføjet fjerde punkt: Udvalgets sammensætning.
3. Siden sidst – løst og fast
IW er repræsentant for Ribe Stift i et netværk for mennesker med særlige behov (udviklingshæmmede og
med diagnose), hvor baggrunden er, at handicapkonventionen foreskriver, at alle har ret til at udleve deres
tro; IW arbejder med oprettelsen af en netværksgruppe i Ribe Stift og PG foreslår, at der skal være
samarbejde med LEV og øvrige organisationer. IØ refererede til artikel fra KD (14. marts 2016), der beskrev,
hvordan flere kirker støtter konfirmandfamilier, hvilket flugter med udvalgets diakonale tese om
værdi(ghed)en i at kunne dét, de andre kan. Spørgsmål: skal Ribe Stiftsudvalg for Diakoni have mere fokus
på konfirmandhjælp? Opmærksomheden henledtes på Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift. Det
oplystes, at kristuskransen formelt er udvidet med en grøn perle, der symboliserer diakoni. IØ fortalte om
sit brev til stiftets menighedsråd vedr. diakonibudgettering og den grønne diakonipjeces syv teser.
4. Udvalgets sammensætning
Udvalget vil gerne som medlem have en kultur- og kirkemedarbejder og gerne fra det nord(vest)lige hjørne
af stiftet for at have dette bredt repræsenteret i stiftet. Og som drøftet på udvalgets mødet i februar
ønskes journalistiske og kommunikative kompetencer tilført.
5. Selvevaluering af udvalget jf. ønske fra Ribe Stiftsråd
IØ redegjorde for 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.” Evalueringens enkelte punkter
blev drøftet og IØ indsender spørgeskemaet inden fristen d. 1. oktober 2016.
6. Udvalgets videre arbejde i 2016
Der arbejdes videre med en folder til de nye menighedsråd. En idé til reformationsåret 2017 fremkom
under dette punkt, nemlig ”Luther og diakoni” – i denne sammenhæng nævntes også folkemødet.
7. Næste møde
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 30. august 2016 kl. 10.00-12.00 og afholdes på den gamle banegård i
Bramming, på Café Skifte-sporet (senere er mødet flyttet til Grindsted Præstegård, ref.).
8. Eventuelt
Intet at bemærke.

