
Ribe Stiftsudvalg for Diakoni 
 

Referat af møde afholdt tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 13.30 i Vejle 
 

Forud for mødet var gået besøg hos sognepræst Bente Rosenkrants, der er præst ved Løget Kirke og har et 
samarbejde med den nærtliggende moské, hvorfor også imam Ibrahim Mawed deltog i en del af mødet. 
Efter mødet blev udvalget rundvist på Kirkens Korshærs varmestue i Vejle, hvor Anette Peschardt fortalte 
om det daglige arbejde. Dagen sluttede med en samtale med korshærs- og diakonipræst Signe Toft. 
 

Tilstede: Lone Hvejsel, Marianne Holm Zeuthen, Peter Grevsen, og Ian Ørtenblad (referent). 
 
Afbud: Karen-Lena Randrup og Heine Fricke. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (21. februar 2019) 
Referatet blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Siden sidst – løst og fast  
Siden sidst er Mette Krogh Bjelskou udtrådt af Ribe Stiftsudvalg for Diakoni, fordi hun har fået nyt job ved 
Vamdrup kirke som kirke-og kulturmedarbejder per 1. april 2019. Udvalget udtrykte stor taknemlighed over 
at have haft MB i udvalget. IØ fortalte om arbejdet som fængselspræst. 

 
4. Udvalgets arbejde i 2019  
Det kommende møde d. 23. september med Ribe Stifts kirke- og kulturmedarbejdere blev planlagt med 
tidsplan og indhold, hvor det afgørende ikke er at høre solskinshistorierne, men derimod at høre, hvad der 
er svært og hvad de kunne drømme om. IØ inviterer kirke- og kulturmedarbejderne via Karen Gejl Friis. 
 
5. Udvalgets bidrag til folkemødet 2020 – de første tanker  
Der var enighed om at udvalget gerne vil bidrage, når der skal holdes folkemøde i Ribe i 2020. Og gerne 
efter samme model som i 2017, altså en samtalecafé på den sociale cafe i Ribe. IØ foreslog emnet ”Diakoni 
– hvor går grænsen?” – med en drøftelse af, hvad er/er ikke diakoni, hvad skal/skal vi ikke, hvad kan/kan vi 
ikke.  Andre emner blev foreslået og forskellige navne som hovedtalere blev nævnt. LH vender sagen med 
domprovsten og det tages op igen ved næste udvalgsmøde. 

 
6. Udvalgets sammensætning  
Mette Krogh Bjelskou er udtrådt af udvalget og det kunne være givende at have samme type medarbejder 
repræsenteret i udvalget, fx en kirke- og kulturmedarbejder. Det tages op ved næste møde. 
 
7. Næste møde  
Næste møde er d. 23. september og mødet efter dette aftaltes til tirsdag d. 26. november og udvalget vil 
gerne mødes hos og med Daniel Ettrup Larsen for at høre mere om arbejdet hos Folkekirkens 
Tværkulturelle Center i Ribe Stift. IØ tager kontakt.  

 
8. Eventuelt 
Intet at bemærke.  


