Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt torsdag d. 6. marts 2014 kl. 10.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Christina Munk, Ingelise Wenzel, Merete Ørskov, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian
Ørtenblad (referent).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (23. januar 2014)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
Bispevalget blev let strejfet. Diskussionen om diakoni versus kirkemusik i KD og andre medier blev drøftet
og alt i alt giver det øget fokus på diakoni, hvilket er godt. IW fortalte om grønlænderstrategi, der
udarbejdes for puljemidler (skal køre i 4 år). Afskedsgave til biskoppen blev aftalt. MØ fortalte om øget
samarbejde mellem Røde Kors og Ringkøbing Menighedspleje.
3. Den folkekirkelige Udviklingsfond
Der er fra Den folkekirkelige Udviklingsfond modtaget et afslag på vores ansøgning om midler til et
DiakoniMagasin. Afslaget, der savnede ethvert element af reel begrundelse blev taget til efterretning med
en vis utilfredshed. LT efterspørger en mere begrundet afgørelse. Det er udvalgets håb, at diakoni som
tema for fonden bliver gentaget i 2015 (som påsken gjorde det fra 2013 til 2014) i hvilket fald udvalget
søger igen med fornyet styrke. Link til projekter, der modtog støtte medsendes referatet.
4. Provstibesøg i 2014
MØ har studeret hjemmesiden for Rådet for Socialt Udsatte og har fundet interessante betragtninger og
nøgletal, der medsendes dette referat som link. Der afholdes 4 provstimøder, da provstierne slås sammen
to og to på følgende møde, idet de relevante foredragsholdere fordeltes på fastlagte steder:
- Ribe Domprovsti og Tønder Provsti – Helle Christiansen holder foredrag i Ribe.
- Malt Provsti og Skads Provsti – Jann Sjursen holder foredrag i Esbjerg.
- Grene Provsti og Varde Provsti – Ole Skou holder foredrag i Billund.
- Ringkøbing Provsti og Skjern Provsti – Morten Aagaard holder foredrag i Ringkøbing.
Møderne indledes med en gudstjeneste og der tilstræbes en vis enshed af de fire møder. MØ og IØ
arbejder videre med brev til provstier og med faktapapiret, hvor der arbejdes ud fra spørgsmålet: ”Var
velfærdssamfundet en parentes?”. Der skal være tilmelding, men ikke betaling. Møderne er åbne for alle.
5. Økonomi
Udvalget har fået tilladelse af Ribe Stiftsråd til at overføre ikke-benyttede midler fra 2013 til 2014, i alt kr.
6.910,77. Der er i alt i alt en god økonomi for 2014.
6. Næste møde
Næste møde fastsattes til torsdag d. 24. april 2014 kl. 13.00-15.00 i Treenighedskirken.
7. Eventuelt
På næste møde berøres DiakoniMesse 2015 indledningsvis.

