Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt torsdag d. 8. december 2015 kl. 10.00 på Café Skifte-sporet i Bramming
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 (8. oktober 2015)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst – løst og fast
HF, IW og IØ deltog i biskoppens inspirationsmøde d. 3. november i Ribe, hvor der blev fortalt om
diakoniudvalgets arbejde og hvor det viste sig, at der i forhold til flere af de øvrige stiftsudvalg/-arbejder var
interessante berøringsflader. HF, IW og IØ deltog desuden i kursusdag d. 12. november i Esbjerg, ”Frivillig i
menigheden – hvorfor?” (arrangeret af Samvirkende Menighedsplejer), en dag, der tydeliggjorde
vigtigheden af at inddrage frivillige i arbejdet.
4. Referat fra mødet med stiftsudvalget ”Kirker på landet”
IW har deltaget i møde med Ribe Stifts udvalg ”Kirker på landet” d. 24. november og fortalte i den
sammenhæng om diakoniudvalgets arbejde. Der drøftedes det forhold, at kirkerne (også på landet) bruger
flere midler på koncerter end på diakoni. Diakoni kommer til at fylde mere og mere på landet, hvor der ses
en øget polarisering, et ”dem og os”, hvorfor vi ikke kan nøjes med at tage os af åndelig nød – vi må også
tage os af den fysiske nød. Der skal øget fokus på, at diakoni også skal være med i beskrivelsen, når der
søges nye præster på landet. Der bør på landet være midler, som præsten kan bruge til det sociale arbejde.
I forlængelse af studieturen til Tyskland bemærkedes det, at vi måske er på vej mod den tyske struktur for
det diakonale arbejde, hvor det er forankret helt lokalt, også på landet.
6. Udvalgets aktiviteter i 2016
På inspirationsmødet hos biskoppen (se ovenfor) nævntes muligheden for en fælles folder til de nye
menighedsrådsmedlemmer, hvor alle stiftsudvalg/-arbejder præsenterer sig; bliver dette til noget, er
diakoniudvalget indstillet på at bidrage (og indstille sin ”selvstændige” velkomstfolder). Bliver den fælles
ikke til noget, går udvalget videre med selv at lave velkomst. I forbindelse med budgetlægning i sogne og
provstier skal der opfordres til, at der afsættes midler til diakonalt arbejde i sognet/provstiet.
Diakonudvalgets planlagte idébank skal være på hjemmesiden og ej på tryk. Gode idéer skal komme flere til
gavn. Ny studietur til det vestlige Sydslesvig fastlagdes til onsdag d. 8. juni kl. 9.00 til. 17.00 – mere følger.
7. Økonomi (2015 og 2016)
IØ redegjorde for forbruget i 2015, hvor det ser ud til, at der bliver brugt, hvad der var tildelt (og heller ikke
mere). Budget for 2016 (kr. 19.500,00) er bevilget af Ribe Stiftsråd.
8. Næste møde
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 12.00-14.00 og afholdes på den gamle Banegård i
Bramming, på Café Skifte-sporet.
9. Eventuelt
I det nye år skal diakoniudvalget tilføres flere kræfter!

