Ribe Stiftsudvalg for Diakoni
Referat af møde afholdt tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 11.00 i Esbjerg
Tilstede: Lilian Tyrsted, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).
Afbud: Ingelise Wenzel

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (16. november 2016)
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst – løst og fast
Folderen ”Hvad er Diakoni? Og har noget med at være menighedsråd at gøre?” er udsendt til samtlige
menighedsråd i Ribe Stift. IØ fortalte om diakonalt initiativ i Tønder Sogn, nemlig ”Sognets Dagligstue”; IØ
var inviteret til og holdt tale ved indvielsen. PG kunne berette, at Treenighedskirken har fået et
diakoniudvalg. IØ omdelte artikel i KD fra 12. december 2016, ”Fra frelsesøkonomi til personligt ansvar”. IØ
har med udbytte været til møde i det nye landsdækkende netværk for diakonipræster og refererede derfra,
herunder den norske kirkes definition af diakoni, ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for
rettferdighet”. Endnu ingen reaktion på den til stiftet indsendte selvevaluering af udvalgets arbejde. IØ
foreslog, at Ribe Stiftsudvalg for Diakoni søger om, at der kunne udgives et diakonalt nummer af Ribe
Stiftsnyt, hvor konkrete diakonale idéer blev præsenteret, ikke med for mange billeder, men instruktivt og
inspirerende, så det var lige til at gå til for sognene i stiftet.
4. Referat fra konferencedagen med Dansk Diakoniråd – og gode idéer.
PG og IØ deltog i konferencedagen i Nyborg d. 24. januar 2017 og refererede en række hovedpunkter. Der
kommer stadig flere samarbejdsprojekter mellem folkekirken og de diakonale organisationer. Landsognene
har også et diakonalt ansvar som kirke på stedet og som dem, der ser den lokale nød. Ansøgninger til Den
A. P. Møllerske Støttefond kræver særdeles grundig forberedelse og dokumentation. Flere provstier får en
diakonipræst. Biskop Marianne Christiansen fremførte denne overraskende pointe i sit indholdsrige indlæg:
”Folkekirkens vigtigste bidrag til diakonien i dag er forkyndelsen…at vi alle er fattige, tiggere og syndere” og
sagde også, at ”stiftsudvalgene [for diakoni] er sat i verden for at styrke bevidstheden om at diakoni er en
del af at være kirke”. Desuden drøftedes det, om stifter skulle kunne være medlemmer af Dansk
Diakoniråd; dette søger IØ om på vegne af Ribe Stiftsudvalg for Diakoni. Desuden kontakter IØ KFUM’s
Sociale Arbejde i Danmark for at høre mere om projektet ”Familier hjælper familier”, der har fået godt 39½
mio. kr. af Den A. P. Møllerske Støttefond; spørgsmålet er, hvad dette medfører i Ribe Stift.
5. DiakoniDagSyd/DiakoniDagNord, datoer og talere
Det sigtes fortsat mod to lørdage i september 2017. IØ redegjorde for ledige lokaler i Ringkøbing, Rindum
og Toftlund. LT arbejder videre med at finde hovedtalere til dagen, der taler før de inspirerende 10minutters indlæg. IØ står for gudstjenesten på diakonidagene.
6. Mødet i Ribe i forbindelse med folkemødet/reformationsfejringen
Da reformationsudvalget ønskede hurtig tilbagemelding og da pludselige muligheder opstod, har LT/IØ
været nødt til at handle ”mellem møder”. Således er professor, dr.phil. et lic.oecon. Jørn Henrik Petersen
inviteret til at tale ud fra sin bog ”Fra Luther til konkurrencestaten” lørdag d. 14. oktober 2017 om
eftermiddagen; foredraget finder sted på Sct. Peder Café, et socialt værested under Esbjerg Kommune,
med hvem, IØ har truffet aftale. Honorering finder sted gennem domprovsten/reformationsudvalget. LT
kunne oplyse, at Baggårdsbandet fra Odense kommer og spiller. Vi lader caféen sælge kaffe og kage. Der
påtænkes 45 minutters oplæg, så debat og musik, to timer i alt, fra 14.00 til 16.00.

7. Henvendelse fra Vagn Dahl Nielsen
Vagn Dahl Nielsen, der er kirke- og kulturmedarbejder ved Gjesing Kirke i Esbjerg har fremsendt en
detaljeret beskrivelse af afholdte suppeaftener, der er en del af kampagnen ”Danmark spiser sammen”
under ”Folkebevægelsen mod ensomhed” – se www.danmarkspisersammen.dk. Projektet har været rettet
mod enlige og andre vanskeligt stillede. Projektet blev drøftet og der var enighed om, at IØ skulle invitere
Vagn Dahl Nielsen til at fortælle om aftenerne i forbindelse med DiakoniDagSyd og DiakoniDagNord.
8. Økonomi – regnskab for 2016
Der er i 2016 brugt i alt kr. 5.125,25 og der var kr. 19.500,- på budgettet. Dette skyldes flere faktorer,
herunder, at aktiviteterne i 2016 har taget hensyn til, at der har været valg til menighedsråd. Desuden er
den anden ”kvarte” diakonipræst, Christina Munk, ikke vendt tilbage til udvalgsarbejdet. De ikke benyttede
midler går tilbage til Ribe Stiftsråd og søges ikke overført til 2017, hvor det til gengæld forventes, at de
budgetterede midler udnyttes.
9. Udvalgets sammensætning
En enkelt forespurgt havde ikke p.t. mulighed for at være med i udvalgsarbejdet. Et givent sted i stiftet er
en ny diakonimedarbejder på vej til at blive ansat; denne overvejes spurgt, når tiden er inde til det.
Desuden spørger LT sine provstekolleger, om de har forslag til egnede kandidater.
10. Næste møde
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 25. april 2017 kl. 11.00-13.00 og afholdes i Esbjerg.
11. Eventuelt
Intet at bemærke.

