Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt mandag d. 19. august 2013 kl. 16.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).
Desuden deltog Merete Ørskov som konsulent vedr. PR i forbindelse med DiakoniMesse 2013.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (20. juni 2013)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
LT har skrevet til biskoppen om at udvalget ønsker, at Merete Ørskov indtræder i udvalget. IØ redegjorde
for, at han til biskoppens inspirationsmøde d. 29. august skal tale om ”Diakoniens udfordring og muligheder
i Ribe Stift”, hvor det er en pointe, at vi er en del af en større bevægelse i Folkekirken. Diakoniudvalget
medvirker ved stiftsmødet d. 3. oktober i Hviding med en bod i pausen (fx med fotos fra diakonimessen).
Ny sognepræst i Randbøl, Christina (Munk Søndergaard) Rasmussen er på vej ind i det diakonale arbejde i
stiftet (med 25%’s kvotestilling) – LT og IØ aftaler møde med CR for at komme videre, fx med rullende
natkirke. IW fortalte at Grøn i Gaden er godt indviet. IØ refererede indlæg i Menighedsrådenes Blad
(5/2013, s. 42), der fremhævede diakonien som en kirkelig ”hovedopgave”.
3. DiakoniMesse 2013
IW fortalte, at Kirkens Korshær i Esbjerg betaler for de frivilliges deltagelse i messen. Invitation er på vej ud
med Stiftsnyt med et eksemplar til hvert menighedsrådsmedlem. MØ har påtaget sig at hjælpe med PR i
forbindelse med messen og skriver til KD, JV, Esbjerg Ugeavis, Radio Syd m.fl. IØ har skrevet til alle, der
arbejder på tværs af hele indstiftet og opfordret til deltagelse – og Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe
Stift har sagt ja til at deltage i messen. Der skal være stillet op i vandrehallen kl. 9.30 på dagen. Udvalget
mødes fredagen inden kl. 15.00 i Esbjerg for at klare alt det praktiske. LT sender invitationer til øvrige
stiftsudvalg. Café Genbrug indrettes i kirkens mødesal. IØ laver budget for dagen. IØ kontakter FDF’erne i
Esbjerg med henblik på blikfang på kirkepladsen (stort rødt hjerte og kors, der hænger/er højt i luften). IW
spørger sælger af Hus Forbi om nærvær. Den bæredygtige kirkekaffe (www.kirkekaffe.dk) deltager også i
messe (via Ringkøbing Menighedspleje). HF er dagens fotograf. IØ gennemgik listen over arbejdsopgaver.
4. Jysk Diakonikonvent i 2013
IØ har fået tilsagn fra lektor og centerleder Hans Raun Iversen, der gerne vil komme som taler. Programmet
som helhed taltes igennem. LT sender invitation til de øvrige jyske stiftsudvalg for diakoni – samt til landets
øvrige stifter, der er velkomne.
5. Budget 2014
IØ er inviteret til stiftsrådsmøde d. 24. september 2013 for at drøfte udvalgets budgetønske for 2014,
hvorfor dette drøftedes nøje. IØ rundsender budgetforslag til udvalget.
6. Næste møde
Næste møde fastsattes til fredag d. 11. oktober kl. 10.00 i Jerne Sognehus, Møllebakke 2, 6705 Esbjerg Ø.
Primære punkter her er evaluering af DiakoniMesse 2013 samt Jysk Diakonikonvent.
7. Eventuelt
Intet at bemærke.

