Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 12.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud: Christina Munk (på barsel).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (26. august 2014)
Referatet blev godkendt.
2. Evaluering af de fire stormøder
De fire stormøder blev grundigt evalueret hver for sig og samlet. Alle steder var rammerne gode og det
stedlige personale var alle steder imødekommende og hjælpsomt; dejligt. Gudstjenesterne med
Baggårdsbandet og Hangovers forløb godt, måske bortset fra Esbjerg; i Rindum måtte der på grund af afbud
laves en diakonal musikgudstjeneste, hvilken forløb strålende: tak til folk i og omkring Ringkøbing. Talerne
leverede i det store hele det aftalte og tydeligt var det, at de talte ud fra deres eget ståsted. De inviterede
lokalpolitikere glimrede stort set ved deres fravær. Der var i det store hele en god debat til møderne, hvor
deltagerne var en stor del menighedsrådsmedlemmer, en stor del organisationsfrivillige og en mindre del,
der havde hørt og læst om møderne, der – meget positivt – fik stor bevågenhed både i radioen og aviserne,
hvilket gav møderne – og baggrunden for disse – en særdeles god eksponering. Ved alle møder havde
deltagerne en god aften, skønt møderne var vidt forskellige. Diakoni blev i den grad sat på dagsordenen,
hvilket også var mødernes formål. IØ sørger for, der kommer fotos fra og referater af de enkelte møder på
diakoniudvalgets hjemmeside. LT sender noter/referat fra mødet i Billund til IØ.
3. Siden sidst – løst og fast
IW er blevet opfordret til at være med i Kirken-på-landet-projektet. Andenhåndsindtrykkene fra Haderslev
Stifts DiakoniMesse blev drøftet. IW arrangerer dage med Lisbeth Zornig om nomadefamilier på landet. IW
fortalte om sit engagement i Esbjerg Kommunes grønlænderstrategi. IØ skal tale om diakoni i Bryndum.
4. Forretningsorden for udvalgets arbejde
På Ribe Stiftsråds foranledning har LT udfyldt en skabelon for en forretningsorden for arbejde i Ribe
Stiftsudvalg for Diakoni. Denne forretningsorden blev taget til efterretning.
5. DiakoniMesse 2015
IØ kunne berette, at biskoppen glædeligvis har indvilget i at prædike ved DiakoniMesse 2015, hvor
yderligere planlægning foretages først i det nye år.
6. Hilsen fra Viborg Stiftsudvalg for Diakoni
Fra stiftspræsten for diakoni i Viborg er modtaget en ”Velkomstpakke”, som Viborg Stiftsudvalg for Diakoni
har udarbejdet for at kunne byde tilflyttere velkomne i det enkelte sogn. Det drøftedes, hvordan man ved,
at der flytter nye til sognet. IØ printer de fire foldere til næste møde, hvor velkomstpakken tages op på ny.
7. Checkliste for stiftsudvalg
Folkekirkens mellemkirkelige Råd arrangerede i juni en konference for stiftsudvalg, hvori PG deltog og
refererede fra. Fra konferencen fremlagdes en checkliste for stiftsudvalg, hvad man skal huske inden
afvikling af et stiftsarrangement. Denne liste ihukommes og tages frem inden DiakoniMesse 2015.
8. Økonomi 2014
Det ser ud til, at det budgetterede i år benyttes til fulde – og nok lidt til. Overblik haves til næste møde.

9. Studietur 2015
Drøftelse af en studietur udsættes til næste møde.
10. Henvendelse fra KFUM’s Sociale Arbejde
KFUM’s Sociale Arbejde har tilskrevet biskoppen og bedt om biskoppens/stiftets støtte til en ansøgning til
Den folkekirkelige Udviklingsfond 2015 (samlet beløb kr. 380.000,00). Projektets titel er ”Sognediakoni og
organisationsdiakoni løfter sammen” og projektet skulle ledes af KFUM’s Sociale Arbejde og Ribe Stift skulle
støtte med arbejde til en værdi af kr. 20.000,00. Efter en uhyre nøje drøftelse og telefonsamtaler med
KFUM’s Sociale Arbejde blev konklusionen, at projektet synes for lidt konkret. Dette sammenholdt med
yderligere indsigelsespunkter gjorde, at Ribe Stiftsudvalg ikke vil anbefale, at Ribe Stift deltager i projektet,
endsige er medansøger. Dette meddeler LT biskoppen, der bør svare KFUM’s Sociale Arbejde.
11. Næste møde
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 11.00-13.00 i Treenighedskirken.
12. Eventuelt
Intet at bemærke.

