Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 11. oktober 2013 kl. 10.00 i Jerne Sognehus i Esbjerg
Tilstede: Christina Munk, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud fra: Lilian Tyrsted og Heine Fricke.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (18. august 2013)
Referatet blev godkendt.
2. Velkomst til og samtale med Christina Munk
Christina Munk, der er sognepræst i Randbøl-Nørup Pastorat med en kvote på 25 % til det diakonale
arbejde i Ribe Stift blev budt velkommen og præsenterede sig selv og sine idéer. CM vil gerne lave et
katalog over idéer, der kan afprøves. Dette netbaserede katalog vil have et vist fokus på landsogne, hvor
det også er en tanke at forbinde sognene med det allerede eksisterende organisationsdiakonale arbejde.
Der skal skrives mere PR på hjemmesiden – der skal flere idéer og mere kontakt på bordet. Vil også arbejde
sammen om ting med IØ, hvorfor CM og IØ holder kontakt, fx også via Skype. CM redegjorde for sin idé om
en stiftslig rullende natkirke med aktiviteter, fx støbning af lys til fordel for nogen eller noget. CM vil også
sætte mere ind i ledelse af frivillige og i forholdet mellem undfangelsen af de gode idéer i forhold til
implementeringen af samme. Den rullende natkirke blev grundigt drøftet, hvor den diakonale vinkel er
vigtig. Se i øvrigt punkt 6.
3. Siden sidst – løst og fast
IW fortalte om arbejde for udviklingshæmmede, om struktureret arbejde for efterladte og om at
netauktionen på lauritz.com havde givet kr. 70.000 til det sociale arbejde i Esbjerg. IØ fortalte om
diakonikonference på Diakonhøjskolen i Århus og rundsender invitationen. IØ har om diakoni i Ribe Stift
besvaret seks korte spørgsmål, der skal bruges til folder udarbejdet af KFUM’s Sociale Arbejde; spørgsmål
og svar lægges på hjemmesiden. IW opfordrer til, at IØ’s indlæg ved biskoppens inspirationsmøde d. 29.
august også lægges på hjemmesiden. IØ har været i Tønder for at fortælle om diakoni. IØ bestiller til
udvalget ”Kirken af Levende Sten”, en fremragende diakonihåndbog udarbejdet af Samvirkende
Menighedsplejer. Kirkeministeriet har meddelt, at Den folkekirkelige Udviklingsfond i 2014 vil have fokus på
diakoni. IØ rundsender link derom. Det drøftedes, hvorledes og til hvad udvalget kunne søge. Danmarks
Kirkelige Mediecenter har spurgt, om vi skulle lave fælles projekt og søge om midler – idéen drøftedes og IØ
meddeler DKM, at udvalget har andre planer. Biskoppen orienteres om disse planer. IW og PG undersøger
pris på fremstilling af 4.000 styk aviser.
4. Evaluering af DiakoniMesse 2013
Messen blev grundigt evalueret og den var i det store hele meget vellykket. Konceptet og planlægningen
holdt. Oplæg og gruppesamtaler fungerede også. Det var godt med boder. Fra Løgumkloster er det
fremført, at hvis det havde været gratis at deltage, havde flere måske deltaget. Der deltog 100+ i dagen.
Lokalerne fungerede godt – stor tak til Treenighedskirken og dens personale samt menighedsråd. Peder
Pontoppidan Thyssen spørges om prædikenmanuskript. Den nye biskop tænkes tidligt inddraget i den
næste DiakoniMesse, der forventes afholdt i 2015. Næste gang overvejes Baggårdsbandet fra Odense samt
telt på pladsen foran kirken, hvis messen holdes samme sted. HFs billeder kan i udvalg komme på
hjemmesiden. I runde tal har der været udgifter for kr. 10.000 og indtægter på kr. 7.000, hvilket må siges at
være acceptabelt. Messen skal beskrives på det kommende Jysk Diakonikonvent.
5. Jysk Diakonikonvent i 2013 – de sidste detaljer
Hele udvalget deltager. Der er styr på opgavefordeling og program. LT har styr på forplejningen. Der skal
være kort præsentationsrunde. Der er allerede nu god tilmelding. LT og IØ fordeler, hvad der skal siges om
arbejdet i Ribe Stift.

6. Budget 2014 – fra mødet med stiftsrådet
IØ redegjorde for deltagelsen i stiftsrådsmødet d. 24. september 2013, hvor udvalgets budgetønske for
2014 skulle drøftes. IØ havde fremlagt et budget på kr. 24.000, men efter CMs redegørelse under punkt 2
besluttedes det, at IØ sender en ansøgning om at få hævet budgettet med kr. 5.000, så der er midler til
CMs idéer, herunder og især den rullende natkirke, hvori mobilt udstyr og medtagelige materialer indgår;
hertil kommer tryksager.
7. Udvalgets arbejde i 2014 (og 2015) – herunder provstibesøg
Provstimøderne blev let omtalt, men en grundig drøftelse udsættes til næste møde.
8. Næste møde
Næste møde fastsattes til fredag d. 15. november kl. 9.30 i Jerne Sognehus, Møllebakke 2, 6705 Esbjerg Ø.
Afgørende punkt her er evaluering af konventet – og hvad fik vi af inspiration? – samt de kommende
provstimøder.
9. Eventuelt
Måske vi skulle udarbejde såkaldte samtalekort (med opfordringer/opskrifter)? Altså i lighed med stiftets
gudstjenesteudvalg. So ein Ding müssen wir auch haben. Og med god grund.

