
Ribe Stiftsudvalg for Diakoni 
 

Referat af møde afholdt tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 12.00 på Café Skifte-sporet i Bramming 
 

Tilstede: Lilian Tyrsted, Ingelise Wenzel, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).  
 

Afbud: Peter Grevsen, Merete Ørskov (sygemeldt) og Christina Munk (på barsel). 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (8. december 2015) 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagorden 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
3. Siden sidst – løst og fast  
Diakoni på landet bliver en stadig større udfordring, hvilket der var enighed om i udvalget. IW fortalte om 
den vellykkede nytårskur for hjemløse i Esbjerg. Esbjerg-projektet ”Fyld-et-køleskab” har været godt 
eksponeret i radioen (P4 Syd). IW fortalte om Social Kongres i Esbjerg d. 9. marts. IW kommer til at varetage 
arresten i Esbjerg.  
 
4. Udvalgets aktiviteter i 2016 
LT får afklaret, om der bliver en central folder (fra stiftet) til de nye menighedsrådsmedlemmer, hvor alle 
stiftsudvalg/-arbejder præsenterer sig – for ellers går diakoniudvalget videre med sin egen velkomstfolder; 
det er udvalgets fornemmelse, at der bliver en vis udskiftning i menighedsrådene, hvilket gør behovet for 
orientering endnu mere aktuelt. IØ beskrev sin idé om at tilbyde sin hjælp til menighedsrådene i forhold til 
budget 2017, formålskonto 33, ”Diakonal virksomhed” og i forhold til pjecen ”Få talt om det – diakoni i 
landsogne” – i begge tilfælde vil IØ tage ud til menighedsrådene og drøfte muligheder for at budgetlægge 
diakoni samt debattere ud fra pjecens syv teser. Studieturen flyttes til d. 19. maj 2016. 
 
5. Økonomi (2015 og 2016) 
IØ redegjorde for stiftsudvalgets forbrug i 2015, som var på kr. 28.959,97 i forhold til kr. 29.000,00 på 
budgettet. Budget for 2016 er kr. 19.500,00. Forholdene er således tilfredsstillende. 
 
6. Udvalgets sammensætning  
MØ fratræder sin stilling i Ringkøbing og udtræder af Ribe Stiftsudvalg for Diakoni (IØ sender blomst og 
tak). Det ville være godt med et udvalgsmedlem, der kom fra det nordvestlige hjørne af stiftet, hvorfor LT 
spørger sine provstekolleger, om der måtte findes egnede udvalgsmedlemmer, som kan bringes i forslag 
hos biskoppen og Ribe Stiftsråd. Ønskede kompetencer – ud over interesse og fornemmelse for diakoni – er 
den journalistiske og den kommunikative. 
 
7. Næste møde  
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 19. april 2016 kl. 12.00-14.00 og afholdes på den gamle banegård i 
Bramming, på Café Skifte-sporet. 
 
8. Eventuelt 
Intet at bemærke.   

 

 


