Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt tirsdag d. 26. august 2014 kl. 10.30 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud: Merete Ørskov, Heine Fricke og Christina Munk (på barsel).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (10. juni 2014)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast (mest fast :-)
Danmarks Kirkelige Mediecenters støtteforening samler ind til ”inspirerende og motiverende portrætfilm”
under oveskriften ”Når ord bliver til handling – diakoni en vigtig dimension i sognet” – disse film kan bruges
til en eventuel biograf til DiakoniMesse 2015. Jysk Diakonikonvent afholdes d. 13. marts 2015 kl. 13.30 til
ca. 20.00 og foregår i Houlkær Kirke, hvor der afsluttes med spisning i Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg.
Diakonhøjskolen afholder d. 6. november 2014 konference om Kirkens Sociale Ansvar – se program link:
http://www.diakonhojskolen.dk/kalender/?tx_desimplecalendar_pi1%5BshowUid%5D=311&tx_desimpleca
lendar_pi1%5BbackPath%5D= . LT fortalte om sorggrupper og om at disse udtrykker øget fokus på
fællesskaber. IW har været på kursus i psykisk førstehjælp, hvortil LT udtrykker, at det er vigtigt med en
besindelse på, hvorfor kirken deltager i et sådant arbejde. IØ har talt om diakoni med mere i Agerskov i juni.
IØ skal fortælle om diakoni i september for KFUM/K i Bramming og skal til Grene Provsti først i det nye år.
Udvalget deltager med bod, når der er stiftsmøde i oktober. IW fortalte om væggelus i Esbjerg. Der
udspandt sig en debat om den fornyede brug af ”værdigt trængende” i forhold til de underforståede ”ikkeværdigt trængende”. På biskoppens inspirationsmøde d. 28. august fortæller IØ om udvalgets arbejde.
3. Provstibesøg – PR, fordeling af opgaver
Et par hundrede breve med halvanden tusind invitationer (med følgebrev) er sendt ud til samtlige
menighedsrådsformænd i Ribe Stift (kopier af invitationer omdeltes). Lokalpolitikere skal inviteres. IØ
inviterer jyske diakoniudvalg og diakonale organisationer (PG inviterer dog Y’s Men). Aviser, radio og TV
modtager pressemeddelelse og orientering om møderne. LT giver møderne ekstra omtale i forhold til
provstekolleger. Ian er tovholder på mødet i Ribe, Peter på mødet i Esbjerg, Merete på mødet i Ringkøbing
og Lilian på mødet i Billund. IØ deltager i alle møder (på nær Billund) som den, der byder velkommen og er
debatstyrer – dette klarer Lilian i Billund. Alle steder tages der referat og fotos (HF spørges) – dette lægges
på udvalgets hjemmeside. Det videre forløb og opgavefordeling blev fastlagt.
4. Budget 2015
Budgettet for 2015 drøftedes nøje, herunder med hensyntagen til Christinas tilbagekomst til arbejdet og
dermed en fornyet optagelse af hendes gode idéer. LT fremsender budgetønske for 2015 på kr. 29.000 til
Ribe Stiftsråd. I forlængelse heraf blev der set på økonomi og forbrug i 2014, hvor det ser ud til, at det
bevilgede beløb får ben at gå på, ikke mindst i forbindelse med provstimøderne.
5. Næste møde
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 12.00-14.00 i Treenighedskirken.
6. Eventuelt
IØ opfordrer biskoppen til at prædike ved DiakoniMesse 2015. Studieturen til Hamburg lever stadig. Og
Christina skal med.

