
Ribe Stiftsudvalg for Diakoni 
 

Referat af møde afholdt fredag d. 31. august 2018 kl. 9.30 i Esbjerg 
 

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

Ørtenblad (referent) 
 

Afbud: Mette Krogh Bjelskou 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (22. juni 2018) 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Siden sidst – løst og fast  
Sognepræst Egil Hvid-Olsen fra Grindsted har spurgt, hvem der efter Lilian Tyrsted er 
sorggruppekoordinator i Ribe Stift – MZ tager sig af at svare. MB har meddelt, at Hele Danmarks 
Familieklub nu begynder i Vejen og med fuldt hus, både familier og frivillige. Hele Danmarks Familieklub 
begynder også snart i både Toftlund og Grindsted. IØ omdelte invitation til landsdækkende diakonikonvent 
d. 5. oktober arrangeret af Haderslev Stifts diakoniudvalg – man melder sig selv til, hvis man skal med. 
 

4. DiakoniDage i november 
Den færdige invitation omdeltes og den er på vej ud med Ribe Stiftsnyt; hvert menighedsråd får den i 
samme antal som Ribe Stiftsnyt og så to ekstra til andre interesserede og ansatte. Den sendes også til 
provsterne med ønsket om, at den sendes videre til præsterne. IØ forbereder kort tekst, der er egnet til 
opslag på facebook sammen med udvalgets logo. IØ forsøger med en pressemeddelelse til KD. LH tager i 
pressesammenhæng kontakt til Kaj Pihl Poulsgaard. Hvad mad og drikke angår, har MZ styr på det i 
forbindelse med dagen på Herrestedgård d. 3. november; LH spørger Rindum-Ringkøbing Menighedspleje, 
om de vil sørge for forplejningen ved mødet d. 24. november. Skal der bruges projektor? – IØ undersøger. 
Der er styr på organister til de to andagter. IØ sørger for hilsen til dagenes foredragsholder. IØ rundsender 
invitationen til udvalgets medlemmer, både som pfd- og tekstfil. Forslag: lav goodiebag til deltagerne! 
 

5. De første tanker om 2019 
Til et udvalgsmøde skal vi invitere Daniel Ettrup Larsen (eller en kollega) fra Folkekirkens Tværkulturelle 
Center i Ribe Stift til at fortælle om arbejdet med nydanskere. Drøftelsen om at lave små diakonale film 
tages op på næste møde, hvor også MB er til stede. Er det en mulighed at spørge oplægsholderne på 
DiakoniDage ganske kort om deres felt for derved at få seks små film? IØ rundsender link til småfilm om 
diakoni, som Haderslev Stifts diakoniudvalg har udarbejdet for nogle år siden. Overskriften for arbejdet i 
2019 er udarbejdelse af inspiration til menighedsrådene om diakoni. 
 

6. Budget for 2019   
Budgettet for 2019 blev drøftet og endte med ønsket om kr. 21.000 – IØ rund- og indsender budgettet. 
 

7. Studietur for udvalget 
Udvalget vil gerne opleve noget i funktion og ikke alene høre om det. Der taltes bl.a. om Vejles Provstis 
diakonipræst og om Kirkens Korshærs hytteby i Vejle.  IØ undersøger nærmere til næste møde.  
 

8. Udvalgets kommissorium   
IØ medbragte forslag, der blev endeligt finpudset. IØ sender det rundt og til formanden for Ribe Stiftsråd. 
 

9. Næste møde  
Næste møder holdes i Esbjerg tirsdag d. 4. december 2018 kl. 9.00 og torsdag d. 21. februar 2019 kl. 9.30. 
 

10. Eventuelt 
Intet at bemærke. 


