Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 15. november 2013 kl. 9.30 i Jerne Sognehus i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Christina Munk, Ingelise Wenzel, Merete Ørskov, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian
Ørtenblad (referent).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (11. oktober 2013)
Referatet blev godkendt.
2. Velkomst til og samtale med Merete Ørskov
Merete Ørskov, der er sognepræst i Ringkøbing blev budt velkommen som nyt medlem af udvalget og
præsenterede sig selv og sin baggrund, der består af en alsidig diakonal viden samt en uddannelse som
journalist. Udvalget udtrykte sin glæde over at have fået tilført nye og flere kompetencer.
3. Siden sidst – løst og fast
IW fortalte om henvendelse fra Blå Kors om fælles projekt i Esbjerg og om den gensidige forsørgerpligt for
bl.a. samlevende kontanthjælpsmodtagere, der træder i kraft 1. januar 2014 og som vil gøre dagligdagen
svær for mange. MØ fortalte om arbejde blandt socialt udsatte i Ringkøbing og om sine tanker om
Gemeinwesendiakonie. IØ har været i Agerskov for at tale med frivillige, menighedsråd og præst om diakoni
og om brug af det nye sognehus. IØ henledte opmærksomheden på artikel om diakoni i Menighedsrådenes
Blad, 9/13. IW kommer på Syddansk Universitet og taler med dem, der studerer Sociologi og Kulturanalyse.
Artikel i KD om madpakkeklub for mænd omtaltes. HF fortalte om læseklub for mænd i Glejbjerg.
4. Evaluering af Jysk Diakonikonvent i 2013
Konventet var godt og på alle måder vellykket; de indbudte talere gjorde det særdeles godt. Det gav både
mening og inspiration at være sammen med de andre stiftsudvalg, der alle fem var godt repræsenteret (30
var tilmeldt). Det var godt, at alle var mere sammen mere af tiden (i modsætning til at være opdelt i
workshops). Ros til Kirkehuset i Grindsted for god forplejning og for at have styr på det hele. MØ tog
referat, da stiftsudvalgene fortalte om deres aktiviteter – dette omdeltes. LT tager initiativ til
evalueringsmøde med formændene for de øvrige stiftsudvalg. Næste konvent ønskes som aftalt i Grindsted
afholdt i dagstimerne. En dato for det kommende konvent i 2015 ønskes snarligt.
5. Den folkekirkelige Udviklingsfond
Den folkekirkelige Udviklingsfond – under Kirkeministeriet – har i 2014 fokus på diakoni. Det blev besluttet
at søge midler til et DiakoniMagasin, der skal omdeles til menighedsråd, frivillige og præster i Ribe Stift. Og
så kan det ligge i kirker, sognegårde m.m. og kan gives til diakonale organisationer. Det skal være på et højt
journalistisk og grafisk niveau. Det skal give indblik og udsyn. Det skal være relevant for både by og land. Et
magasin – på papir – skønnes at have fordele i kraft af dets håndgribelighed. CM foreslog, at magasinet skal
henvise til hjemmesiden med idéerne, så der opnås en form for interaktivitet, hvilket udvalget tilsluttede
sig. CM og IØ laver udkast til ansøgning og sender rundt til udvalget. Ansøgningsfristen er 29. november.
6. Udvalgets arbejde i 2014 (og 2015) – herunder provstibesøg
Der planlægges møder i provstierne, hvor der medbringes en fagligt velfunderet foredragsholder, der
virkelig kan vække interesse og som kan analysere og beskrive samfundsudviklingen, så det bliver tydeligt,
hvad det er for en sam- og nutid det kirkeligt-sociale arbejde har som baggrund. Det offentlige får færre
penge og kirken får flere opgaver! Og hvordan bliver fremtidens samfund? Det blev drøftet at lave aftenen i
samarbejde med distriktsforeningerne, hvorfor MØ til en begyndelse tilskriver Distriktsforeningen for
Ringkøbing Provsti. Der er flere modeller for de 8 møders afholdelse; de kan fordeles over halve og hele år
– et alternativ er at tage dem i to på hinanden følgende uger (4 per uge) med den (syn)energi og kraft det
vil give. Dette drøftes videre på næste møde.

7. Økonomi – forbrug 2013 og budget 2014
Der er tidligere til Ribe Stiftsråd fremført et budgetønske for 2014 på kr. 24.000, men efter CMs
redegørelse på sidste møde besluttedes det, at IØ sender en ansøgning om at få hævet budgettet med kr.
5.000, hvilket blev tiltrådt af stiftsrådet på deres møde d. 25. oktober 2013, hvorfor diakoniudvalgets
budget for 2014 nu er på kr. 29.000. IØ omdelte det reviderede budget. Det ser ud til, at der bliver nogle
penge til overs fra udvalgets budget for 2013, hvorfor IØ ansøger stiftsrådet om at måtte overføre et beløb
til 2014 med den begrundelse, at gennemtænkningen af provstimøderne (se punkt 6) er en de facto
opgradering af disse møder og deres form (profilerede foredragsholdere koster mere).
8. Næste møde
Næste møde fastsattes til torsdag d. 23. januar 2014 kl. 10.00 i Treenighedskirken.
9. Eventuelt
Intet at bemærke – men tak for i år!

