Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt torsdag d. 19. februar 2015 kl. 11.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
(Dette møde blev holdt i stedet for det aftalte møde d. 27. januar, da dette måtte udsættes)
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud: Merete Ørskov og Christina Munk (på barsel).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (28. oktober 2014)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst – løst og fast
LT skal til møde med biskoppen og korshærsleder Morten Aagaard d. 1. april, hvor emnet er kirken på
landet – og et eventuelt samarbejde derom. Både IW og IØ har været i Bække for at tale om diakoni som
led i en foredragsrække om emnet. IØ har modtaget opfordring fra Samvirkende Menighedsplejer vedr. en
dag om frivillighed, der afholdes i Esbjerg i november; det aftaltes at SM arrangerer og inviterer og at Ribe
Stiftsudvalg for Diakoni udbreder kendskab til aftenen, som i hvert fald IØ deltager i. IW berettede fra
nytårskuren for de hjemløse i Esbjerg. IØ har talt om diakoni i Bryndum. Der er modtaget invitation til Jysk
Diakonikonvent i Viborg d. 13. marts – IØ foretager fælles tilmelding. IØ er tilmeldt kursus 65/15 på TPC om
kirken på landet (28. september til 2. oktober 2015). Udvalgets hjemmeside fremvistes opdateret med
fotos og referater fra de fire stormøder. IØ var i P4 Syd d. 30. december 2014, fordi de ville følge op på,
hvordan de fire stormøder var gået og på hvad der fulgte efter (svar: DiakoniMesse 2015).
4. Økonomi 2014
IØ redegjorde for udvalgets økonomi i 2014, forbrug og budget, herunder, at der åbenbart tidligere er
blevet tildelt udvalget kr. 14.025,46 som en del af den nu nedlagte Ribe Stiftsfond. Men summa summarum
er budgettet i 2014 overskredet med kr. 6.390,54 – denne overskridelse skyldes primært den øgede
annoncering for de fire stormøder i forlængelse af det let ændrede sigte med møderne, at de blev tænkt
mere udadvendt og ikke kun for ”kirkens folk”. IØ sender beklagende forklaring på overskridelsen til Ribe
Stiftsråds formand samt biskoppen, hvori det foreslås, at overskridelsen dækkes via budgettet for 2015.
5. DiakoniMesse 2015
DiakoniMesse 2015 finder sted lørdag d. 19. september i Treenighedskirken i Esbjerg. Det vedtoges
grundlæggende at følge konceptet fra 2013, hvor formiddag og eftermiddag er ens og spejler sig over
midten (12.00-13.00), hvor der er gudstjeneste og pølsevogn. Dog tænkes midten udvidet med et knald-påtankevækkende oplæg, fx ved en stand-up-komiker med sans for diakoni og kirke; dette skulle være fra
13.00 til 14.00, hvorved dagens udstrækning er 10.00 til 16.00 – se også tidsplan i det efterfølgende.
Biskoppen prædiker. IØ bestiller pølsevogn. Det besluttedes, at dagen denne gang skulle være gratis at
deltage i, da der derved ikke er forskel på dem, der kan få udgiften dækket fx i menighedsråd og så dem,
der blot ønsker at deltage i dagen, der tænkes reklameret for udadvendt i forlængelse af de fire stormøder.
De forskellige workshops diskuteredes, og de er fx, men ikke nødvendigvis kun:
Diakoni på landet (med udgangspunkt i og med medarbejder fra projekt Kirken-på-landet)
Diakoni i byen (ved IW)
Sorggruppeledelse (eventuelt ved LT)
Frivillighed – rekruttering og fastholdelse
Biograf (kortfilm om diakonale tiltag, fx de to film fra Viborg Stift)
Diakoni i Tyskland (eventuelt med udgangspunkt i stiftspræst for diakoni i Viborg Stifts erfaringer)

I år er der også to store telte på kirkens plæner til rådighed, så der i alt er fire møderum og to telte. I Café
Genbrug opfordres flere genbrugsbutikker til at deltage med ”mindre genbrugsting”. ARCUS og Hus-Forbisælger medvirker atter. Samvirkende Menighedsplejer er inviteret til dagen. Kirkens Korshærs
informationsvogn er bestilt til dagen. IØ inviterer nu øvrige organisationer. Også Tandexpressen og De
Hjemløses Venner deltager. DiakoniMesse 2015 er udvalgets primære aktivitet i indeværende år.
Således vil programmet være:
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-12.40
12.40-13.20
13.20-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

Workshops á 45 minutter og et kvarters besøg på messens stande
Workshops á 45 minutter og et kvarters besøg på messens stande
Gudstjeneste
Pølsevogn
Muntert oplæg, fx ved en stand-up-komiker
Workshops á 45 minutter og et kvarters besøg på messens stande
Workshops á 45 minutter og et kvarters besøg på messens stande

(Tidsplanen er efterfølgende let korrigeret i forhold til det først beskrevne for at få mere tid til gudstjeneste
og spisning – samt et mere passende tidsrum til det muntre oplæg, dvs. 3 x 40 minutter, ref.)
6. Studietur 2015
En studietur kunne med fordel gå til Flensburg, da det ikke er (for) dyrt og da det giver mest mulig
inspiration i forhold til transporttiden. IØ undersøger nærmere og der planlægges videre ved næste møde.
7. Næste møde
Næste møde fastsattes til fredag d. 17. april 2015 kl. 10.00-12.00 i Treenighedskirken.
8. Eventuelt
PG fremlagde idéen om en landsdækkende indsamlingsaktivitet, der kunne komme udsatte i Danmark til
gode. Og hermed er det nye år skudt godt i gang, hvad diakonien angår!

