
Ribe Stiftsudvalg for Diakoni 
 

Referat af møde afholdt fredag d. 22. juni 2018 kl. 13.00 i Esbjerg 

 

Tilstede: Lone Hvejsel, Mette Krogh Bjelskou, Karen-Lena Randrup, Marianne Zeuthen, Heine Fricke, Peter 

Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent) 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (3. maj 2018) 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Siden sidst – løst og fast  
LH har fået svar fra Henrik Johannesen fra Haderslev Stifts diakoniudvalg og det jyske diakonikonvent 
afholdes forsat fredag d. 5. oktober – invitation afventes. LH har som provst fået henvendelse fra 
Folkekirkens Familiestøtte, men Ringkøbing Provsti er indtil videre ikke indgået i et samarbejde. IØ skal tale 
om diakoni i Grindsted til november. 
 
4. Udvalgets nye navn: ”Udvalg for kirkeligt socialt arbejde, Diakoniudvalg”  
Ribe Stiftsråd har på deres møde d. 27. februar 2018 besluttet, at Ribe Stiftsudvalg for Diakoni skal skifte 
navn til ”Udvalg for kirkeligt socialt arbejde, Diakoniudvalg”. Dette er efterfølgende ikke meddelt udvalget, 
der heller ikke blev inddraget i tankerne om et navneskifte, der tydeligvis har til hensigt at undgå ordet 
diakoni, der tænkes at være svært at forstå. IØ redegjorde for udvalgets grundige tanker om udvalgets navn 
i sin tid (2011) og for hvordan udvalget i alle skrivelser og henvendelser altid bruger ordet diakoni for at 
fastholde den rette term – og så altid tilføjer ”kirkeligt-socialt arbejde”, så alle ved, hvad der tales om. 
Sagen drøftedes nøje og det besluttedes at ansøge Ribe Stiftsråd om at måtte kalde sig ”Ribe Stiftsudvalg 
for Diakoni, kirkeligt-socialt arbejde”. IØ udarbejder forslag til henvendelse til Ribe Stiftsråd. 
 
5. DiakoniDage i november 
IØ medbragte forslag til invitation, der drøftedes og rettedes til. Alle emner til oplæg er aftalt og kun nogle 
få navne skal på plads. IØ får styr på de sidste aftaler og færdiggør invitationen, der sendes ud med Ribe 
Stiftsnyt i august (afstemmes med Videbæk bogtrykkeri). 
 
6. Udvalgets kommissorium   
IØ medbragte forslag, der blev grundigt drøftet og kommenteret. Nyt forslag tages op på næste møde. 
 
7. De første tanker om 2019 
Det blev til en god drøftelse, der så flere år frem. I 2019 kunne der arbejdes med små film om diakoni. I 
2020 markeres genforeningen med et folkemøde, hvor der måske kunne være en diakonal vinkel. Og i 2021 
er nyvalgte menighedsråd klar til at blive orienteret om diakonien som en kirkelig opgave. Tankerne om 
2019, det umiddelbart forestående, tages op på næste møde. 
 
8. Studietur for udvalget 
Studietur til Lolland eller Aarhus overvejes. Dette tænkes der videre over. 
 
9. Næste møde  
De to næste møder i Esbjerg aftaltes til fredag d. 31. august kl. 9.30 og tirsdag d. 4. december kl. 9.00. 
 
10. Eventuelt 
Intet at bemærke. 


