Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk

Diakoniudvalget
Udvalgsmøde 22. november 2016
Afholdt i Hjallerup Kulturhus.
Til stede: Mogens Jensen, Else Hansen, Hans Chresten Nielsen, Birte Ottesen, Bitten Pedersen,
Gurli Thomassen, Marie Kirketerp og Erik Villy Rasmussen.

Referat
1. Velkomst og sang
2. Referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.
3. Maries hjørne.
3 a. Udvidelse af sorggrupperne
De nye sorggrupper begynder nu. Det er tanken, at begynde endnu en gruppe, som er med
ungevoksne.
Der planlægges mere pr for grupperne.
Foredraget ved Birgitte Nygaard med fællesspisning af deltagere i sorggrupperne fik stor
anerkendelse.
3 b. Fællesspisning – status.
Der er fin tilslutning og afvikling i Hjallerup med fire tilknyttede familier.
Der er fokus på, at få nye spisesteder som f.eks. Brønderslev og Jerslev samt andre steder.
Der afholdes erfaringsudveksling omkring grupperne.
3 c. Udflugt til Fårup Sommerland 1. maj.
Der arbejdes med at arrangerer en tur den 1. maj, hvor vi kan få fri entre. Marie tilmelder os. Det
betyder, at det kan gentages i løbet af sommeren, så det bliver to grupper, der får denne
mulighed. Marie undersøger.
3 d. Temaaften i foråret for nye menighedsråd, frivillige og ansatte – om diakoni i provstiet
(Foredrag og ??)
Vi har et ønske om en fælles dag for menighedsråd, hvor visionsprojektet bliver præsenteret på
den gode, relevante måde, herunder diakoni. Dagen skal også bruges til at synliggøre vores
gruppe, så flere kan se en ide i, at være den del af den. 
Vi ønsker at videregive, at den dag etableres via tovholderne, når de mødes igen i foråret.
3 f. Temaaften om demens – til efteråret?
Vi vurderer muligheder på et senere møde, så der evt. kan afvikles et arrangement i efteråret.
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3 g. Orienteringsbrev.
Marie har lavet et godt oplæg til et orienteringsbrev, der i papirformat uddeles til
menighedsrådsmedlemmer. I brevet vil vores diakonisyn være beskrevet og der vil indgå forslag til
refleksionsspørgsmål, som menighedsrådene kan drøfte.
3 h. Diakonisyn nu formuleret
Marie har udformet vores syn på diakoni og sendt det til biskoppen på hans opfordring.
3 i. Betydning af stramninger på overførselsindkomster.
Vi ønsker at være opmærksomme på mulige konsekvenser og evt. handling ud fra dette.
4. Vi drøfter Tese 3 i folderen ”Få talt om det”
Drøftelse.
5. Juleaften i Brønderslev sognegård – der mangler stadig et værtspar.
Der er udsendt invitation hertil. Der mangler et værtspar.
6. Evt.
Birthe stopper i udvalget. Der blev sagt tak fra hende for den gode tid i udvalget og med ønske om
god fremtid. Og stort tak til Birthe for engagement, gode meninger og et godt fællesskab.
7. Næste møde.
Tirsdag den 31. januar kl. 15.45 i Hjallerup (bemærk klokkeslettet).
Bitten bestiller lokaler.

Tovholder Else Hansen, tlf. 20 40 58 35, mail else.preben@bbnpost.dk
Provst Yvonne Nielsen Alstrup, tlf. 24 97 00 78, mail yna@km.dk
Diakonipræst Marie Kirketerp, tlf. 24 44 06 22, mail mki@km.dk

