Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt onsdag d. 16. november 2016 kl. 13.00 i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (30. august 2016)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst – løst og fast
IW fortalte om sit arbejde i arresthuset og at kunstauktionen på lauritz.com til fordel for de udsatte og
hjemløse i Esbjerg havde givet kr. 180.000, der bruges til genhusning og køleskabsfyldning. IØ omdelte
invitation fra Dansk Diakoniråd til konferencedag i Nyborg d. 24. januar 2017 og det blev besluttet, at PG og
IØ deltager (IØ foretager tilmelding). Selvevaluering af udvalgets arbejde er indsendt til stiftet og reaktion
afventes. PG oplyste, at han er blevet formand for Dagsinstitutionernes Lands-Organisation (www.dlo.dk).
4. Referat fra Jysk Diakonikonvent 2017
IØ deltog i konventet i Aalborg d. 7. oktober 2016 og refererede fra det. Ca. 40% arbejder frivilligt og når
de, der ikke gør det, bliver spurgt, om de vil, svarer 45% bekræftede, så der er noget at hente. Folkekirkens
Familiestøtte i Aalborg Stift blev grundigt præsenteret, men IØ foreslår, at projektets videre udvikling
afventes, før det søges afprøvet i Ribe Stift. I Århus Stift er alle stiftsudvalg nedlagt per 1. januar 2017 og
erstattes af ad-hoc-udvalg. I Haderslev Stift har otte diakonale organisationer været til dialogmøde med
biskoppen og Haderslev Stiftsudvalg for Diakoni, der i øvrigt skal på 4-dages studietur til Oslo. I Viborg Stift
er alle stiftsudvalg gendannet med nye kommissorier og i hvert udvalg skal der sidde et medlem af Viborg
Stiftsråd; når der skal være Danske Kirkedage i Herning 2019, skal de jyske diakoniudvalg så lave noget
sammen? I Aalborg Stift er der to kirke- og kulturmedarbejdere med i Aalborg Stiftsudvalg for Diakoni, der
skal til at arbejde med ensomhed – også blandt unge – som tema. Et generelt spørgsmål var, hvordan det er
muligt at fremme kendskab til og afholdelse af Diakoniens Dag (som regel første søndag i februar).
5. Hilsenen til de nye menighedsråd
IØ fremlagde den udarbejdede velkomstfolder til de nye menighedsråd fra Ribe Stiftsudvalg for Diakoni, der
har titlen ”Hvad er Diakoni? Og har noget med at være menighedsråd at gøre?”. Den er på vej ud til
menighedsrådene i samsending med Ribe Stiftsnyt m.m.
6. Arbejdet 2017 og videre frem
Skal der laves vision for 2016-2020? Skal vi mødes med de diakonale organisationer som i Haderslev Stift?
De nye menighedsråd skal bevidstgøres om diakonale opgaver? Vi skal indsamle og fortælle gode historier.
PG fremkom med idé om en diakoniansvarlig i hvert menighedsråd, som så kunne mødes; i 2017 kan en
hilsen opfordre til, at hvert menighedsråd finder en diakoniansvarlig samt opretter et diakoniudvalg.
Sorggrupper i Ribe Stift kan med mening og fordel placeres under Ribe Stiftsudvalg for Diakoni.
DiakoniDagSyd og DiakoniDagNord drøftedes fortsat og der satses på to lørdage i september 2017, kl. 9.3013.30. LT spørger de påtænkte talere og IØ tager kontakt til de påtænkte sognegårde.
7. Økonomi
Det ser ud til, at budgettet for 2016 langt fra bliver brugt, hvilket bl.a. skyldes, at den anden ”kvarte”
diakonipræst, Christina Munk, ikke er vendt tilbage til udvalgsarbejdet. Det overvejes at bede om at få
overført en del af det ubrugte til 2017 for at forberede stiftsudvalget til det fremtidige arbejde via en
temadag om unge og ensomhed; kan man afdække omfanget af stiftets unges ensomhed?
8. Udvalgets sammensætning
En kirke- og kulturmedarbejder – gerne med journalistiske og kommunikative kompetencer – ønskes.
9. Næste møde
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 11.00-13.00 og afholdes i Esbjerg.
10. Eventuelt
Intet at bemærke.

