Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt torsdag d. 24. april 2014 kl. 13.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud: Merete Ørskov og Christina Munk

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (6. marts 2014)
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst – løst og fast
Bispevalget blev drøftet og muligheden for et kirkeråd ligeså. Afskedsgave til biskoppen er på plads. Hilsen
til ny biskop drøftedes, hvilket IW går videre med. Haderslev Stift afholder DiakoniMesse d. 25. oktober
2014; vi afventer invitation og deltager så vidt muligt. Haderslev har (gen)udgivet ”Livet om at gøre – 2”. IØ
omdelte og kommenterede diakonhøjskoleforstander Jens Maibom Pedersens kronik i KD d. 1. april 2014,
”Folkekirke, diakoni og brug af ressourcer”. LT sørger for hilsen til CM i forbindelse med barsel/fødsel.
3. Provstibesøg i 2014
Oplæg til brev og invitation fra MØ/IØ blev grundigt drøftet. Det besluttedes at tilskrive både provst og
provstiudvalg, hvilket gøres af LT. Kirkens Korshærs ”Baggårdsbandet” blev booket til at spille til de
indledende gudstjenester. Fire datoer blev fastsat, nemlig 9. og 17. september samt 7. og 21. oktober. IØ
har fået positivt tilsagn fra Helle Christiansen om at ville deltage. MØ forventes at kontakte Ole Skou og IW
taler med Jann Sjursen om det. LT kontakter Morten Aagaard. HF tager fotos, når vi når så vidt. Tidsplan for
møderne lagdes, så de varer fra 19.00 til 22.00. Det blev fremhævet som en fordel, at gudstjenesten og det
efterfølgende arrangement kunne finde sted samme sted uden at der skal køres i biler – om der så skal
drikkes kaffe i kirken eller holdes gudstjeneste i sognegården. Foredragsholderne nyfordeltes således:
- Ribe Domprovsti og Tønder Provsti – Helle Christiansen holder foredrag i Ribe.
- Malt Provsti og Skads Provsti – Jann Sjursen holder foredrag i Esbjerg.
- Grene Provsti og Varde Provsti – Morten Aagaard holder foredrag i Billund.
- Ringkøbing Provsti og Skjern Provsti – Ole Skou holder foredrag i Ringkøbing.
4. DiakoniMesse 2015
Udsættes til næste møde med henblik på at fastlægge tid, sted og taler/prædikant.
5. Næste møde
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 11.00-13.00 i Treenighedskirken.
6. Eventuelt
Intet at bemærke.

