
Ribe Stiftsudvalg for Diakoni 
 

Referat af møde afholdt tirsdag d. 4. december 2018 kl. 9.00 i Esbjerg 
 

Tilstede: Lone Hvejsel, Karen-Lena Randrup, Marianne Zeuthen, Heine Fricke, Peter Grevsen, og Ian 

Ørtenblad (referent) 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (31. august 2018) 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Siden sidst – løst og fast  
MZ: hvor fejres der jul (for enlige) d. 24. december? Dette har Tønder Kommune spurgt om, hvorfor det 
blev drøftet, om vi skal skrive til provstierne og spørge, om de har kendskab til noget (som der fx er i Vejen) 
– dette må vedrøre julen i 2019 og tages op på næste møde. MB refererede fra Jysk Diakonikonvent i Lyng 
Kirke d. 5. oktober; der var 30 deltagere, Kari Jordheim fra Norge fortalte, subjekter skal møde subjekter 
ligeværdigt. Næste konvent bliver på Lolland i første halvår af 2020 og er for hele landets 
stiftsdiakoniudvalg. IØ refererede fra sit møde med Ribe Stifts kirke- og kulturmedarbejdere. IØ har været 
ude og tale/foredrage om diakoni i Grindsted og i Hvide Sande, og der er en klar interesse i diakonale tiltag 
og etablering af fællesskaber. IØ fortalte, at kommissoriet nu er indsendt til stiftsrådsformanden.  
 
4. Evaluering af DiakoniDage 2018 
Den første lørdag i Toftlund forløb godt med ca. 25 deltagere, hvorimod lørdagen i Rindum måtte aflyses, 
da der var alt for få tilmeldte til at det gav mening at fuldføre dagen. Der var i udvalget enighed om, at 
dagen i Toftlund var forløbet som ønske, da et stramt program med skarpe oplæg af 20 minutter gav den 
ønskede dynamik.  Biskoppen gjorde det også godt og forplejningen på Herrestedgård var i top. MZ 
spurgte, om (elementer af) konceptet fra dagen kan bruges på en stiftsdag eller stiftsrådenes fælles dag. 
Var mødet i Rindum for tæt på advent? Skulle stedet have været mere midt-øst i stiftet? 
 
5. Økonomi   
Kørselsbilag for 2018 blev omdelt og bragt i orden. Hele budgettet for 2018 bliver ikke benyttet og udvalget 
ønsker ikke at søge om at måtte overføre ubrugte midler til 2019. Disse går tilbage til Ribe Stift. 
 
6. Udvalgets arbejde i 2019  
Diakonidage sættes på pause. Næste mødes ønskes afholdt i Folkekirkens Hus Esbjerg, der også har et 
diakonalt sigte. PG tager kontakt til Karen Gejl Friis, der er leder af huset. Der taltes om Jelling Festival og 
ChurchCare. IØ foreslog, at udvalget mødtes med stiftets kirkekulturmedarbejdere, eventuelt med 
udgangspunkt i den store andel af dem, der er ansat ved kirkerne i Esbjerg; målet er ikke opremsning af det 
enkelte sogns aktiviteter, men et øget fokus på det, vi ikke ved eller har. 
 
7. Studietur for udvalget 
Studieturen afholdes d. 28. maj 2019. IØ tager kontakt til Vejles Provstis diakonipræst, Signe Toft. 
 
 

8. Næste møde  
Næste møder holdes torsdag d. 21. februar 2019 kl. 9.30 og d. 28. maj i forbindelse med studieturen.  
 
9. Eventuelt 
IØ nævnte artikel i KD 14. november 2018, der beskrev den øgede (relative) fattigdom i Danmark. MZ 
fortalte, hvordan julehjælp koordineres med kommunen for at opnå ligelig fordeling af hjælpen. MB kunne 
fortælle, at en undersøgelse viste, at de var ca. 30 hjemløse i Vejen Kommune.  


