Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt tirsdag d. 11. august 2015 kl. 10.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud: Heine Fricke, Merete Ørskov (sygemeldt) og Christina Munk (på barsel).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (29. maj 2015)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst – løst og fast
IW fortalte om projekt på Gl. Vardevej med kunstophængning og om de sociale forhold i Esbjerg. Årets
inspirationsmøde hos biskoppen ligger i år d. 3. november. Udvalget er atter inviteret til at have en stand,
når der er stiftsmøde i Hviding (IØ og LT kan ikke deltage). CM forventes tilbage januar 2016. IW skal til
næste møde i Lunde-Outrup d. 2. september (i forbindelse med projektet ”Decentral diakoni – styrket lokal
kirke”). IØ orienterede om den forestående studietur til Flensburg, hvor IØ medbringer vingaver.
4. DiakoniMesse 2015
DiakoniMesse 2015 blev nøje drøftet og planlagt i detaljer. IØ fremlagde den endelige invitation, der
kommer ud med Stiftsnyt. Invitation sendes også til Ribe Stifts øvrige udvalg m.m. samt de jyske stiftsudvalg
for diakoni. Der vises diakonifilm i kirkesalen. Der sættes telte op udenfor. IØ afstemmer gudtjenesten og
dens liturgi med biskoppen. Der stilles op fra kl. 9.00 på dagen, genbrug kan dog stille op om fredagen. IØ
skriver til KD, JV og Esbjerg Ugeavis – tillige med RadioSyd. IØ styrer spørgerunden efter Omar Marzouks
foredrag; IØ medbringer bærbar mikrofon til denne. LT sørger for kage. Diverse sogne er spurgt, om de vil
deltage. HF tager billeder på dagen. De to eksterne ledere af workshops har ønsket et mindre honorar,
hvilket udvalget var indforstået med.
6. Næste møde
Næste møde fastsattes til torsdag d. 8. oktober 2015 kl. 10.00-12.00 i Treenighedskirken.
7. Eventuelt
På næste møde skal der tales om udvalgets aktiviteter i 2016, bl.a. i forbindelse med, at der er
menighedsrådsvalg.

Efterfølgende havde Ribe Stiftsudvalg for Diakoni et møde med Annette Langdahl (koordinator og konsulent
fra Samvirkende Menighedsplejer) med henblik på at planlægge Diakoniens Dag 2016.

