Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt fredag d. 29. maj 2015 kl. 10.00 i Treenighedskirken i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Peter Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud: Merete Ørskov (sygemeldt) og Christina Munk (på barsel).
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (17. april 2015)
Referatet blev med enkelte ændringer godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst – løst og fast
En indledende diskussion fandt sted om, hvorfor det kan ske, at vi kan blive syge af at gå på arbejde. IW har
været i Lunde-Outrup d. 12. maj i forbindelse med projektet ”Decentral diakoni – styrket lokal kirke” og der
var ca. 30 fremmødte tillige med Jeppe Thvilum fra konsulentfirmaet Pluss; præsten bør være den naturlige
krumtap i sådanne projekter – der afholdes nyt møde i september. Det nye stiftsudvalg ”Kirker på landet”
bør tænkes sammen med projektet i Lunde-Outrup. CM er på vej tilbage og det glæder udvalget sig til. IW
fortalte om Esbjerg Kommunes arbejde med at hjælpe hjemløse unge til at komme i egen bolig. IØ
bemærkede, at når der er stiftsrådsmøde, skal det huskes at give biskoppen et input fra udvalget.
4. DiakoniMesse 2015 – status og næste skridt
DiakoniMesse 2015 drøftedes fortsat, herunder den nye tidsplan for at få det hele til at gå op. Projekt
”Decentral diakoni – styrket lokal kirke” inviteres til at have en stand. Billeder fra de hjemløses nytårskur
kører på vandrehallens skærm. Det ligger nu fast, at der bliver stande med sorggruppeledelse, Kirkens
Korshær, KFUM’s Sociale Arbejde, Blå Kors, Folkekirkens Tværkulturelle Center / Ribe Stift og Kvaglund
Kirke. I vandrehallen opstilles eventuelt et fyldt køleskab. Der bliver tre workshops, der kører to gange:
diakoni i byen, diakoni på landet og hvervning/fastholdelse af frivillige. Eventuelt vises diakonale kortfilm i
konfirmandstuen, der har storskærm. Ny tidsplan for dagen udarbejdedes. IØ laver en invitation til dagen,
der kommer rundt per mail og digital arbejdsplads på denne side af sommeren og efter sommeren sendes
så rigtige invitationer ud på papir og med frimærke til menighedsrådene.
5. Studietur d. 14. august 2015 til Flensburg
Datoen fastholdes og IØ udarbejder program, der rundsendes. Dagen skal som inspiration give indblik i,
hvordan man i Tyskland som kirke tilgår diakonien som en kirkelig opgave.
6. Næste møde
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 11. august 2015 kl. 10.00-12.00 i Treenighedskirken.
7. Eventuelt
Intet at bemærke – god sommer!

Efterfølgende havde Ribe Stiftsudvalg for Diakoni et møde med Annette Langdahl (koordinator og konsulent
fra Samvirkende Menighedsplejer) med henblik på at planlægge Diakoniens Dag 2016.

