Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt torsdag d. 20. juni 2013 kl. 16.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (3. juni 2013)
Referatet blev godkendt.
2. Udvidelse af diakoniudvalget
Merete Ørskov, sognepræst i Ringkøbing har tilkendegivet, at hun gerne vil træde ind i Ribe Stiftsudvalg for
Diakoni, hvilket vil være en styrkelse af udvalgets arbejde, da Merete Ørskov har både journalistiske og
diakonale kompetencer. Hertil kommer, at udvalget hermed repræsenterer stiftet mere ligeligt geografisk
set. LT skriver til biskoppen og beder om stiftsrådets godkendelse af et nyt medlem af udvalget.
3. Siden sidst – løst og fast
IW fortalte om Gl. Vardevej, om gudstjeneste i teltet og om kunstneren Eva Merz, der fotograferer og
eventuelt kan lave fotostater til brug for DiakoniMessen. IW fortalte også om nytårskur for udsatte d. 7.
januar 2014 i Esbjerg Musikhus. IØ refererede fra rapporten ”Missionsbegrebet” fra stiftskonferencen på
Liselund, Slagelse, 28.-29. september 2012, udgivet i februar 2013 af Udvalget for Folkekirkens Mission i
Roskilde Stift. Emnet for rapporten og konferencen var, om der kunne bruges et andet ord end mission for
mission, fordi ”ordet selv ofte står i vejen for forståelsen af det, som det drejer sig om.” Dette er
interessant for Ribe Stiftsudvalg for Diakoni, der netop har drøftet meget, hvordan man bruger eller ikke
bruger ordet diakoni. Særlig interessant var afslutningen af lektor Hans Raun Iversens indlæg: ”Brugen af
ordet ’mission’ skal begrænses, men kan næppe undværes, f.eks. i den nuværende opregning af
folkekirkens fire opgaver: forkyndelse, undervisning, mission og diakoni. I NT er der intet ækvivalent til
’mission’, men det græske ord, som kommer tættest på er faktisk diakonia, der i NT’s sammenhæng
betyder sendelse for at gøre Guds gerning. Mission burde derfor rettelig hedde ’diakoni’! I dag bruges ordet
diakoni om kirkens sociale opgaver. Mission er for problematisk et ord til almen brug. Men gå ud og gør
det.” Læs eventuelt mere på http://roskildestift.dk/udvalg/mission/.
4. DiakoniMesse 2013
IØ’s oplæg til en invitationsfolder drøftedes. Samvirkende Menighedsplejer og KFUM’s Sociale Arbejde vil
gerne deltage i messen. For- og omdeling af invitationer på den anden side af sommerferien er vigtig. IØ
fortalte, at invitationen kan sendes ud med Stiftsnyt midt i august – den ilægges så kuverterne af Videbæk
Bogtrykkeri. Fotostater fra Grøn i Gaden udstilles også. IØ tæller op, hvor mange diakoniplakater, der er
tilbage. Dagens forløb drøftedes og opgaver fordeltes – IØ laver lister over opgaver og over, hvem der står
med stande på messen.
5. Jysk Diakonikonvent i 2013
En skitse af programmet foreligger, hvor der er tre hovedindlæg, diakoni i Tyskland, teologisk vinkel på
diakoni samt vidensdeling (hvad kan og skal vi som stiftsudvalg?). Oplægsholder til andet punkt drøftedes,
IØ spørger vedkommende. Konventet drøftes videre på næste møde.
6. Budget 2014
IØ er inviteret til stiftsrådsmøde d. 24. september 2013 for at drøfte udvalgets budgetønske for 2014. Dette
drøftes videre på næste møde.
7. Næste møde
Næste møde fastsattes til mandag d. 19. august kl. 16.00-18.00 i Treenighedskirken i Esbjerg. Primære
punkter her er DiakoniMesse samt Jysk Diakonikonvent.
8. Eventuelt
Socialøkonomiske virksomheder og CSR (Corporate Social Responsibility) drøftedes kort. Kan fortsættes.

