
Ribe Stiftsudvalg for Diakoni 
 

Referat af møde afholdt tirsdag d. 22. august 2017 kl. 11.00 i Esbjerg 

 

Tilstede: Lilian Tyrsted, Mette Krogh Bjelskov, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent).  

 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (25. april 2017) 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Velkomst til Mette Krogh Bjelskov 
MB er nytiltrådt diakonimedarbejder i Vejen og Holsted Sogne – og blev budt velkommen i Ribe Stiftsudvalg 
for Diakoni. Udvalgets medlemmer præsenterede sig og IØ gjorde rede for udvalgets historie, logo og 
arbejde. Herefter redegjorde MB for sin stilling og dens indhold. IØ sørger for opdatering af hjemmesider. 
 
4. Folkekirken – diakoni – legitimitet (intro ved LT) 
LT skal til provsternes årsmøde i september, hvorfor en drøftelse fandt sted om behovet for forøget fokus 
på diakoni som en nødvendig og legitim del af at være kirke. IØ bemærkede, at undersøgelser viser, at 
netop diakoni er, hvad folk bredt adspurgt forventer af kirken, ”kirken skal hjælpe dem, der har det svært”. 
MB refererede til en rapport om samarbejde mellem kommuner og frivillige – se flere oplysninger på: 
https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/frivilligrapporten-2016-2018-tal-om-det-frivillige-danmark 
 
5. Siden sidst – løst og fast  
LT har sendt blomster og takkehilsen til Ingelise Wenzel. IØ har skrevet til Ribe Stiftsnyt og foreslået et 
nummer med diakoni som tema, hvor der præsenteres konkrete og afprøvede diakonale initiativer.  
 
6. Samarbejde mellem Skads Provsti og Folkekirkens Familiestøtte (ved PG) 
PG redegjorde for samarbejdet mellem Skads Provsti og Folkekirkens Familiestøtte, hvis leder Leif Sondrup 
skal tale med hele menighedsrådet ved Treenighedskirken samt provsten, da samarbejdet skal være på 
provstiplan. 
 
7. Mødet i Ribe i forbindelse med folkemødet/reformationsfejringen 
IØ følger op med Jørn Henrik Petersen, Baggårdsbandet og den sociale café i Ribe, som IØ besøger inden 
folkemødet for at bese de praktiske forhold. IØ byder velkommen og er ordstyrer på dagen. 
 
8. DiakoniDagSyd/DiakoniDagNord – næste skridt 
Dato og steder drøftedes nærmere og IØ undersøger, hvad der kan lade sig gøre. LT taler med biskoppen 
om at holde foredrag på diakonidagene.  
 
9. Næste møde  
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 14. november 2017 kl. 10.30-12.30 og afholdes i Esbjerg. 
 
10. Eventuelt 
MB fortalte om stiftsdag for kirke- og kulturmedarbejdere i Haderslev Stift d. 29. august 2017. 

https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/frivilligrapporten-2016-2018-tal-om-det-frivillige-danmark

