
Ribe Stiftsudvalg for Diakoni 
 

Referat af møde afholdt tirsdag d. 21. februar 2019 kl. 9.30 i Esbjerg – i Folkekirkens Hus 
 

Tilstede: Lone Hvejsel, Mette Krogh Bjelskou, Heine Fricke, Peter Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent) – 

desuden deltog Karen Gejl Friis under pkt. 0. 

 

Afbud: Marianne Zeuthen og Karen-Lena Randrup 

 
 

0. Orientering om Folkekirkens Hus i Esbjerg 
Karen Gejl Friis, der er daglig leder af Folkekirkens Hus i Esbjerg, fortalte om det diakonalt-faglige arbejde i 
huset, som Skads Provsti står bag. Der er et tæt samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde og Kirkens 
Korshær i Esbjerg, så de unge finde vej til Folkekirkens Hus – og ikke til varmestuerne. Socialpræsten og 
ungegadepræsten kan arbejde ud fra Folkekirkens Hus, der åbnede i september 2018 og i januar havde 159 
brugere, der alle kommer igen. Aldersgrænsen er 30 år. Støt-en-konfi og Ballast (hjælp til unge misbrugere) 
i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde omtaltes. Madvarer fra fødevarebanken fordeles. Der tænkes i 
strukturer. At Folkekirkens Hus er kommer så godt fra start skyldes, at behovet er der, lokalkendskab og et 
grundigt forarbejde. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (4. december 2018) 
Referatet blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagorden 
Efter en tilføjelse at et nyt fjerde punkt godkendtes dagsordenen. 

 
3. Den nye arbejdssituation for stiftspræsten for diakoni 
IØ refererede biskoppens gennem provsten modtagne melding om, at der de facto ikke længere var 
”procenter” til at være stiftspræst for diakoni, men at deltagelse i diakonalt arbejde på stiftsplan måtte 
være con amore og som der var tid til. Det øvrige udvalg betragtede dette som en nedprioritering af det 
diakonale arbejde i stiftet, hvilket betragtes som både frustrerende og bekymrende. Udvalget takkede IØ 
for indsatsen som stiftspræst for diakoni siden udvalgets oprettelse i 2011. IØ indtræder i Ribe Stiftsudvalg 
for Diakoni som decideret medlem og indvilger i (fortsat) at være udvalgets sekretær. IØ var inviteret til at 
tale om ”Betydningen af frivilliges engagement i sognet” i Grene Sogn, men grundet omstændighederne var 
det ikke muligt at hjælpe sognet mere end med links og betragtninger per mail.  

 
4. Udvalgets maleri 
Da Ribe Stiftsudvalg for Diakoniudvalg blev oprettet i 2011, blev det efter kort tid besluttet at indkøbe et 
maleri fra Kunstskolen Arcus i Esbjerg. Dette maleri blev som udvalgets logo benyttet i alle skrivelser og 
invitationer og blev ophængt på biskop Elisabeth Dons Christensens kontor i bispegården (og biskoppens 
kontor overtog tilsvarende betalingen af maleriet). Da en ny biskop kom til, kom maleriet i kælderen, 
hvorfra det udlåntes til stiftsmødet i oktober 2018, hvor det skulle bruges til diakoniudvalgets stand. I den 
forbindelse gjorde biskoppens sekretær det tydeligt, at maleriet ikke behøvede komme tilbage i 
bispegården, hvorfor det førtes til Døstrup Præstegård, hvorfra det medbragtes til mødet i Folkekirkens 
Hus. Udvalget drøftede sagen og besluttede at udlåne maleriet på ubestemt tid til Folkekirkens Hus, da 
motivet på fineste vis afspejler det diakonale arbejde, der foregår i huset. Maleriet modtoges med glæde.  
 
5. Siden sidst – løst og fast  
LH talte om den stigende polarisering i samfundet; IØ nævnte, at folk kommer i klemme i denne 
polarisering og at mange af dem, der gør det, bor på landet og det er dér folkekirken er på hver eneste 
kvadratmeter. MB nævnte artikel i JV d. 17. februar 2019 om søndagsgruppen i Vejen Sognegård: ”Søndag 
er den værste dag at være alene i”. Herreværelset á la Døstrup er på vej til at begynde i Holsted. Der er fra 



Dansk Diakoniråd inviteret til kaffemøde om øget samarbejde omkring diakoni og folkekirke d. 4. oktober 
2018 – desværre var invitationen sendt til Ribe Stift, der først sendte mailen videre til diakoniudvalget d. 6. 
januar 2019, hvorfor deltagelse i mødet desværre ikke blev mulig. PG: Treenighedskirken har lavet aftale 
med burmesere om brug af kirken. LH: I Ringkøbing er der koptisk-kristne, der benytter kirkehuset. LH:  

 
6. Studietur for udvalget d. 28. maj 
Det fastholdes, at udvalgets studietur afvikles tirsdag d. 28. maj og går til Vejle, hvor det kombineres med 
et regulært udvalgsmøde. Det ønskes at besøge Løget Kirke og eventuelt høre nærmere om deres 
samarbejde med den nærtliggende moské og dennes imam. Samtidig ønskes det at besøge Kirkens 
Korshærs varmestue i Vejle og at få et møde i stand med Signe Toft, der er diakonipræst i Vejle Provsti. IØ 
går videre med planlægningen.  

 
7. Udvalgets arbejde i 2019  
De tidligere drøftelser om fokus på jul for ensomme udsættes til næste møde, hvor MZ forventes at 
deltage. IØ oplyste, at det kommende møde med stiftets Kirke- og Kulturmedarbejdere er fastsat til 
mandag d. 23. september. Mødet afholdes i Esbjerg, hvor udvalget vil give frokost. Drøftelsen skal være en 
belysning af, hvad der er udfordringen og hvad det svære er – og sker der et flyt fra legestue til at være 
bisidder? 

 
8. Næste møde  
Næste møder holdes tirsdag. 28. maj i forbindelse med studieturen.  

 
9. Eventuelt 
MZ nævnte videointerview med Olga fra Ukraine, der ikke så sig selv som østeuropæer, men som Olga 
Ukraine – læren var, at det integrerende arbejde skal være lokalt og tæt på.  


