Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 9. marts 2018 kl. 13.00 i Esbjerg
Dato ændret fra tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 11.00-13.00
Tilstede: Lilian Tyrsted, Lone Hvejsel, Mette Krogh Bjelskou, Peter Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent)
Afbud: Heine Fricke

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (21. november 2017)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst – løst og fast
PG fortalte, at samarbejdet med Folkekirkens Familiestøtte er sat i bero, fordi man forsøger sig med
projektet ”Hele Danmarks Familieklub” i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde; invitationsfolder
omdeltes. Ribe Stiftsnyt er på gaden med bl.a. en præsentation af Ribe Stiftsudvalg for Diakoni. Ingen fra
udvalget havde mulighed for at deltage i konferencen arrangeret d. 7. februar 2018 af Dansk Diakoniråd
(desværre lå invitationen to måneder i stiftet, før den tilgik udvalget). PG redegjorde for sine undersøgelser
af muligheden for kørselsgodtgørelse og konklusionen var, at læge medlemmer fortsat og også kan få
kørselsgodtgørelse (IØ rundsender fornødent skema). MB fortalte om varmestuestrik.dk. IØ har i år
allerede afholdt fem foredrag/menighedsrådssamtaler om (sogne)diakoni, hvilket bekræfter den øgede
interesse for feltet. IØ berettede om Herreværelset og omdelte to avisartikler, om diakonikonference i
Aarhus Stift (KD 25/1-18) og om Knud Aarups nye bog, ”Fra udenforskab til fællesskab” (Berlingske 8/1017). IØ berettede om øget samarbejde mellem Tønder Provsti og Tønder Kommune, hvor der er et vist
diakonalt fokus. IØ er inviteret til møde med netværket af kirke- og kulturmedarbejdere i Ribe Stift.
4. DiakoniDagSyd/DiakoniDagNord
Biskoppen har indvilget i at holde foredrag på diakonidagene, der afholdes lørdagene 3. og 24. november
2018, henholdsvis i Toftlund og Rindum. IØ laver oplæg til invitation til behandling på næste møde.
5. Udvalgets sammensætning
Provst Lone Hvejsel er ny formand for udvalget efter LT og LH blev budt varmt velkommen til udvalget.
Desuden har Ribe Stiftsråd besluttet, at udvalget udvides med Marianne Holm Zeuthen, sognepræst i
Toftlund, og Karen-Lena Randrup, menighedsrådsformand i Hunderup.
6. Fastsættelse af dato for studietur
Studieturen udsættes med henblik på den nye formands og de nye medlemmers deltagelse.
7. Økonomi
Der er for 2018 et budget på kr. 22.500, der primært benyttes til DiakoniDagSyd/DiakoniDagSyd.
8. Næste møde
Næste møde aftales ved hjælp af doodle (der endte med torsdag d. 3. maj 2018 kl. 9.00-11.00, ref.).
9. Eventuelt
PG nævnte uddeling af julesalmehæfter til kirkegængere og MB nævnte ukrainere som indsatsområde.

