
Ribe Stiftsudvalg for Diakoni 
 

Referat af møde afholdt tirsdag d. 21. november 2017 kl. 12.30 i Esbjerg 

Dato ændret fra tirsdag d. 14. november 2017 kl. 10.30-12.30  
 

Tilstede: Lilian Tyrsted, Peter Grevsen, Heine Fricke og Ian Ørtenblad (referent) 

Afbud: Mette Krogh Bjelskov 

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (22. august 2017) 
Referatet blev godkendt med en enkelt ændring. 
 
2. Godkendelse af dagorden 
Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse, nemlig at der skal vælges en næstformand. Dette 
føres til under punktet vedrørende udvalgets sammensætning. 
 
3. Siden sidst – løst og fast  
MB orienterede per mail om, at hun blandt flere tiltag har fået gang i demensandagter i Holsted og 
sangaftener for udviklingshæmmede i Vejen. IØ har holdt to foredrag om diakoni siden sidst og har to mere 
i kalenderen. IØ skriver indlæg om udvalgets arbejde til næste års første udgave af Ribe Stiftsnyt, der som 
tema har de forskellige stiftsudvalg. IØ omdelte artikel fra KD 9/10-17 om, hvordan diakoni spiller en vigtig 
rolle i præsters selvforståelse. IØ omdelte materiale beskrivende, og fortalte om, nye initiativer hos 
Haderslev Stifts Diakoniudvalg, nemlig diakoninetværket (med tiltænkt en repræsentant fra hvert sogn i 
stiftet) og diakoniprisen, hvor den vindende projekt skal være ”nyskabende og inspirerende”; disse 
initiativer følges nærmere med henblik på eventuel inspiration.  
 
4. Mødet i Ribe i forbindelse med reformationsfejringen – hvordan gik det? 
Folkemødet var alt i alt nogle fantastiske dage. Samtalesalonen ”Professoren, Baggårdsbandet og 
Gadepræsten” som Ribe Stiftsudvalg for Diakoni stod for, forløb også ganske tilfredsstillende. Rammerne i 
den sociale café var gode, Baggårdsbandet gjorde det godt, der var optaget til sidste plads og Jørn Henrik 
Petersen holdt et inspirerende foredrag, der mere blev et socialpolitisk indlæg end en kirkehistorisk 
gennemgang. IØ følger op på honorering til foredragsholderen.  
 
5. Referat fra fyraftensmøde om ”Diakoni i landdistrikterne?”  
IØ deltog i fyraftensmødet i Gauerlund Sognehus d. 9. november, som Landsforeningen af Menighedsråd og 
FUV Kirken på landet havde inviteret til. Kirken på landet har mulighed for at arbejde med diakoni, der er 
sognebaseret og menighedsbåret. Hele 54% af Danmark består af landsogne, der er defineret ved, at der 
bor under 1.000 i sognets største by. Samvirkende Menighedsplejer arbejder nu i 550 sogne, godt 25% af 
alle sogne, og flere sogne kan gå sammen om en menighedspleje, hvilket giver nye muligheder på landet. 
Det anførtes, at folkekirken er den organisation, der er længst ude (i landet) og tættest på (folk). Kirken skal 
lave mere hverdagsarbejde i stedet for blot at se på kirkegangsstatistikker. Ind i den løbende drøftelse af 
diakoni kastedes sondringen mellem kristen motivation og kristent mål.  
 
6. Ændrede regler for kørselsgodtgørelse for læge medlemmer i stiftsudvalgene 
LT redegjorde for de nye regler for kørselsgodtgørelse, som blev taget til efterretning af udvalget, der dog 
beklager, at der ikke kan gives befordringsgodtgørelse til læge medlemmer, hvis indsats er vigtig og 
værdsat. PG skriver til Bjarne Hougaard, formand for Aalborg Stifts diakoniudvalg for at få problematikken 
uddybet.   
  
 
 



7. Samarbejde mellem Skads Provsti og Folkekirkens Familiestøtte  
PG foreslår, at Skads Provsti præsenteres for et budgetforslag, hvori løn til en koordinator indgår. Imidlertid 
har Diakoniens Hus i Esbjerg førsteprioritet i 2018.  
 
8. Henvendelse fra KFUM’s Sociale Arbejde vedr. ”Hele Danmarks Familieklub” 
IØ redegjorde for henvendelsen fra, og sin samtale med, Karina Amtkjær Schrøder, der er 
projektmedarbejder på ”Hele Danmarks Familieklub”, hvor KFUM’s Sociale Arbejde er projektejer. Projektet 
påbegyndes den første tid i Syddanmark, formentlig i Varde og Esbjerg. Der var enighed om styrken i 
samarbejdet med folkekirken, der både har egnede lokaler (sognegårde og –huse) og præster, der kender 
sognets familier. IØ holder kontakten til KAS og KFUM’s Sociale Arbejde, der inviteres til at fortælle om 
projektet på diakonidagene i Ribe Stift. 
 
9. DiakoniDagSyd/DiakoniDagNord – næste skridt 
LT har inviteret biskoppen til at holde foredrag på diakonidagene, hvor datoerne nu er fastlagt til lørdagene 
3. og 24. november 2018. IØ sørger for lokaler i syd og nord til dagene.  
 
10. Udvalgets sammensætning og valg af næstformand 
Det er planen, at provst Lone Hvejsel overtager formandsposten i udvalget, når LT går på pension d. 1. maj. 
LH inviteres med til næste udvalgsmøde. LT holder afskedsgudstjeneste søndag d. 8. april. PG valgtes til 
udvalgets næstformand.  
 
11. Næste møde  
Næste møde fastsattes til tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 11.00-13.00 og afholdes i Esbjerg. 
 
12. Eventuelt 
Det tilstræbes, at den tidligere drøftede studietur til det vestlige Sydslesvig afholdes inden påsken 2018. 
Økonomien for 2017 berørtes og det forsøges ikke at overføre ubenyttede midler fra 2017 til 2018. 
 
 


