Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt torsdag d. 8. oktober 2015 kl. 10.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud: Merete Ørskov (sygemeldt) og Christina Munk (på barsel).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (11. august 2015)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst – løst og fast
CM forventes nu tilbage 1. maj 2016, hvilket udvalget glæder sig til. Udvalget har modtaget en mail fra
Stiftsudvalget for ”Kirker på landet”, der inviterer til møde d. 24. november, da et af udvalgets
fokuspunkter er diakoni; Ribe Stiftsudvalg for Diakoni glæder sig over invitationen og LT/IW deltager i
mødet. PG fortalte om projektet Folkekirkens Feriehjælp (ved Samvirkende Menighedsplejer), hvor et sogn
tilbydes 3 familiepladser, hvis de kan stille med to frivillige; rapport fra projektet rundsendes til udvalget. LT
har modtaget mail fra Diakonhøjskolens Diakonforbund, der for en bevilling af folkekirkelige udviklingsmidler har udviklet en diakonal værktøjskasse, der indeholder fortællinger, korte faktuelle beskrivelser af
aktiviteter og en række videoklip om diakoni. Link (www.inspiration.diakonforbund.dk) lægges på
diakoniudvalgets hjemmeside til inspiration for de enkelte sogne. HF, IW og IØ deltager i kursusdag d. 12.
november i Esbjerg, ”Frivillig i menigheden – hvorfor?” (arrangeret af Samvirkende Menighedsplejer) – og
invitation til denne dag lægges på diakoniudvalgets hjemmeside. IW er rundt og fortælle om diakoni og
socialt arbejde mange steder. IW arbejder for afdeling på kirkegården i Esbjerg for socialt udsatte.
4. Evaluering af studieturen til Flensburg
Det var en god og udbytterig tur, hvor det var tydeligt, at kirken i Tyskland spiller en anden og naturlig rolle
i det daglige og gør det i samvirke med det offentlige. Dette sker bl.a. af historiske grunde, men også fordi
diakoni ses som en selvfølgelig og en vigtig del af at være kirke, som ”unsere christliche Urauftrag” (per
Ernst-Otto Löwenstrom, Geschäftsführer for Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg).
Også spændende at høre provst Viggo Jacobsen fortælle om at være dansk kirke i udlandet.
5. Evaluering af DiakoniMesse 2015
DiakoniMesse 2015 var en god og vellykket dag, hvor den tiltænkte sammenhæng i programmet blev til
virkelighed; stande, workshops, pølsevogn, gudstjeneste og oplæg. Men der var for få deltagere og stort set
ingen præster. Der var omtale af dagen i KD og i Esbjerg Ugeavis. Invitationer elektronisk før sommerferien
og på papir efter virkede. Det havde dog været fint med mere hjælp fra stiftet (en påmindelsesmail i ugen
op til), men det kunne desværre ikke lade sig gøre. Øvrige stiftsudvalg m.fl. var inviteret, men kun ganske få
svarede overhovedet. Der var stemning for at forsøge med en ny messe, hvor den måske præsenteres som
en udflugtsmulighed for menighedsrådene. IW: Jo længere væk folk er fra kirken, desto mere opfatter de
diakoni som en kerneydelse. Måske skal DiakoniMesse afholdes hvert fjerde år i stedet? Hvis DiakoniMesse
afholdes i 2017, skal reformation være undertema, måske i gudstjenesten eller som oplæg/foredrag efter
gudstjenesten. Konklusion: en god dag, men der skulle have været flere; og der er mod på at forsøge igen.
6. Udvalgets aktiviteter i 2016
Da de sidste tre år har været meget udadvendte (DiakoniMesse i 2013, stormøder i 2014 og DiakoniMesse i
2015) bliver 2016 et år, hvor der gøres mere ud af idébank og hjemmeside. I 2016 forventes CM og MØ at
vende tilbage til udvalget og dets arbejde, hvorfor deres tanker afventes. I 2016 er der menighedsrådsvalg,
hvorfor udvalget vil udarbejde en velkomstfolder til de nyvalgte – denne tænkes udsendt med Ribe
Stiftsnyt. Diakoni på landet er et vigtigt felt. Desuden ønskes en ny studietur i 2016, denne gang til
Sydslesvigs vestkyst, hvor de demografiske betingelser kan minde om dem i store dele af Ribe Stift.

7. Budget for 2016
Ud fra drøftelsen af udvalgets aktiviteter i 2016 blev der lagt budget for samme år. Med mulighed for nye
aktiviteter vil Ribe Stiftsudvalg for Diakoni anmode Ribe Stiftsråd om en bevilling på kr. 19.500,00. IØ
afpudser og fremsender budgettet.
8. Næste møde
Næste møde fastsattes til torsdag d. 8. december 2015 kl. 10.00-12.00 og afholdes på den gamle Banegård i
Bramming, på Café Skifte-sporet, en ny social-økonomisk virksomhed beliggende i Ribe Stift.
9. Eventuelt
I forhold til 2017 og reformationsjubilæet, hvordan forholdt det sig så med reformationen og diakoni?
Hvordan var Martin Luthers tanker om diakoni? Dette tages med i fremtidige overvejelser.

