Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt tirsdag d. 25. april 2017 kl. 11.00 i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (31. januar 2017)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst – løst og fast
Der er modtaget post fra Tværkulturelt center i København vedrørende gæstfrihed over for asylansøgere.
IØ sørger for link til www.ftc-ribestift.dk på udvalgets hjemmeside. LT fortalte om forsøg med
kristendomsundervisning af asylansøgere, hvilket ikke er uden vanskeligheder.
4. Mødet i Ribe i forbindelse med folkemødet/reformationsfejringen
Domprovsten har kontaktet LT med henblik på finansiering af arrangementet lørdag d. 14. oktober 2017 i
Ribe, hvor Jørn Henrik Petersen holder foredrag og Baggårdsbandet spiller. Der var enighed om, at Ribe
Stiftsudvalg for Diakoni af deres budget gerne vil støtte dette arrangement med kr. 10.000. Dette meddeler
LT domprovsten. Den sociale café står for salg af kaffe, kage, sodavand m.m.
5. DiakoniDagSyd/DiakoniDagNord – hvad gør vi?
Efter en drøftelse besluttedes det at lade mødet i Ribe være udvalgets større projekt i 2017, da der hverken
er tid eller budget til også at afholde diakonidage, hvorfor disse udsættes til 2018, tentativt lørdagene 6. og
27. oktober. IØ skriver til de påtænkte sognegårde (Ringkøbing, Rindum og Toftlund) og aflyser 2017 og
spørger til 2018. LT taler med biskoppen om at holde foredrag på diakonidagene.
6. Samarbejde mellem Skads Provsti og Folkekirkens Familiestøtte
PG redegjorde for henvendelsen fra Folkekirkens Familiestøtte til Skads Provsti, i forlængelse af hvilken
Treenighedskirken holder møde med Folkekirkens Familiestøtte. Dette møde holdes onsdag d. 24. april kl.
10.00; IØ deltager i mødet, som der refereres fra ved næste lejlighed.
7. Udvalgets sammensætning
IW har ønsket at træde ud af udvalget og har meddelt biskoppen dette – ønsket skyldes primært travlhed
med arresten. Det øvrige udvalg beklagede meget IW’s udtræden og LT sørger for blomster for at takke for
IW’s store indsats helt fra udvalgets begyndelse i 2011. Til gengæld ønsker Vejen og Holsted Sognes
diakonimedarbejder Mette Krogh Bjelskou at indtræde i udvalget, hvilket der var stor glæde over.
8. Næste møde
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 22. august 2017 kl. 11.00-13.30 og afholdes i Esbjerg.
9. Eventuelt
Intet at bemærke.

