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

Diakoniudvalget
Udvalgsmøde 19. april 2017
Til stede: Else Hansen, Bitten Pedersen, Gurli Thomassen, Marie Kirketerp, Hanne Svensmark og Erik Villy
Rasmussen.
Afbud fra Mogens Jensen og Hans Chresten Nielsen.
Referat
1. Velkomst og sang
Else bød velkommen. Velkommen til Hanne.
2. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger.
3. Maries hjørne
1) Orientering fra kursus i Samvirkende Menighedspleje, der blev afholdt i Brønderslev. Der deltog
7 fra vores provsti.
2) Orientering om Familiefællesskaber: I Brønderslev er der 3 familier og i Hjallerup er der 5 familier
+ frivillige og dermed er der ved at være pladsproblemer i børnehaven, hvor det afvikles.
4. Udflugter til Fårup Sommerland den 30. april og den 5. juli
30. april
Der er ca. 40 tilmeldte og der er plads til 50. Der bliver 6 frivillige, der fordeler en række praktiske
opgaver forud for turen. Hanne undersøger mulig deltagelse af familie fra Dronninglund.
Bus er bestilt af Else (Jørns Busser).
5. juli
Der er ønske om et tilsvarende antal frivillige som sommerturen i 2016.
Frivillige fra sidste år spørges igen. (Else og Marie). Fristedet i Asaa spørges om at deltage med
familier og frivillige.
5. Feriehjælp
Der er udsendt informationer ud om muligheden for at deltage.
Mulige frivillige spørges (Marie).
Vi skal have afklaret bus evt. i samarbejde med menigheder fra Aalborg, da Hjørring ikke har
samme uge i år, som vi har.
6. Temadag om demens
Dagen er rettet mod frivillige og ansatte i forhold til at give relevante tilbud til personer med
demens.
Birgitte Nygaard og Malene Tarp har sagt ja til at være foredragsholdere på dagen.
Titel på dagen og endelig afklaring af, hvem dagen retter sig primært imod afklares med de to
foredragsholdere v) Marie.
Vores forslag til tidspunkt for dagen er 7. oktober kl. 13.00 - 17.00. Vi ønsker at inviterer
naboprovstier med.
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7. Er der behov for at justerer på strategien i vort diakonale arbejde?
Vi ønsker at fortsætte med de tiltag, der nu er. Der er en blanding af i hvor høj grad disse tiltag
primært varetages af udvalget eller om de varetages mere decentralt. Dette miks er fint.
Det er vigtigt, at vi som udvalg fortsat er opmærksomme på at få vore diakonale tiltag synliggjorte
meget bredt så mange får øje på dem.
Samlet er der mange personer, der yder en indsats og vi ønsker at arrangerer en fest for de
frivillige. Det kunne i første gang være som en nytårstaffel. Her kunne der være en beretning fra de
forskellige skibe, der er i søen 
8. Budgetopfølgning
Der er efter 1. kvartal brugt ca. 21% af årsbudgettet. Der er en god økonomi.
9. Nyt fra sorggrupperne
Orientering.
10. Fokus på sorg. Møde ved Alle Helgen
Forslag til dato er 16. november. Marie spørger mulig foredragsholder.
11. Gudstjenestefejring den 10. september i anledning af verdensdag for selvmordsforebyggelse
Der bliver gennemført en gudstjeneste i vores provsti i Dronninglund Kirke forventeligt kl. 14.00.
Hanne tager sig af forberedelserne.
12. Tese 4 i folderen ”Få det sagt”
Udsat.
13. Eventuelt
Ikke noget til referat.
14. Næste møde
Næste møde kan være den 16. eller den 31. maj – alt efter hvad der passer bedst for Hans Chresten
og Mogens. Begge dag kl. 14:00 – 16:00 i Hjallerup. Vi skal have reserveret lokaler i Kulturhuset, når
endelig dato foreligger.
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