Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
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Møde i diakoniudvalget
23. august 2017
Brønderslev sognegård.
Til stede: Hans Chresten, Bitten, Hanne, Mogens, Gurli, Else og Erik.

Referat
1. Velkomst ved Else.
2. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger.
3. Evaluering af tiden med diakonipræst
Der var en gennemgang af de år, der har været diakoniudvalg i provstiet. Siden 1. april 2014 har
Marie været ansat som diakonipræst. Det havde i udvalget været et stort ønske, at få en
ansættelse af en diakonipræst for at virkeliggøre de visioner der var, så det ikke blot forblev på
idefasen. Udvalgets evaluering videresendes til provst og biskop samt PU og repræsentantskabet.
Marie har også lavet en evaluering, der blev læst op. Det er udvalgets ønske at stillingen genopslås
minimum som 50% stilling og som en permanent stilling.
Evaluering
Siden 1. april 2014 har Marie Kirketerp været ansat som diakonipræst i 50% stilling og tilknyttet
Diakoniudvalget i Visionsprojektet i provstiet.
Udvalget blev nedsat i 2011. Det var et stort ønske, at få tilknyttet en ansat til udvalget for at
virkeliggøre de visioner der var, så det ikke blot forblev på idefasen. Udvalget har oplevet, at der
kom gang i arbejdet. Der var mange ideer at udføre og nye ideer kommer frem til stadighed. Marie
har givet en stabilitet og er blevet helt uundværlig.
Udvalget arbejdet meget græsrodsorienteret. Det betyder, at udvalget er optaget af tage de
muligheder, der umiddelbart viser sig, herunder at være opmærksomme og positive over for
interne henvendelser fra f.eks. menighedsråd og eksterne henvendelser fra andre som f.eks.
henvendelse fra distriktspsykiatrien og senest Kirkens Korshær. Det betyder også, at der er ønske
om at fortsætte og udvikle gode oplevelser, som f.eks. at videreføre fællesskabet imellem
familierne på Folkekirkens Feriehjælp til fælles spisning fremover.
Denne tilgang til diakoniopgaverne har kun været muligt, ved at der har været en diakonipræst til
at koordinerer og være dynamo.
I de tre år Marie har været ansat er der sket en styrkelse af fagligheden i diakoniarbejdet og der er
et bredt fællesskab om at løfte opgaverne. Der er mange skibe i søen og det er udvalgets
vurdering at der er mange nye muligheder, f.eks. i forhold til nydanskere, flere
familiefællesskaber, tilknytning til institutioner (sygehuse, Kirkens Korshær), besøgstjeneste med
mere.
Det er derfor udvalgets store ønske, at ordningen med diakonipræst kan fortsætte i minimum en
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50% ansættelse og at den kan blive permanent.
Oversigt over fokus på diakonimøderne
En ganske ufuldstændig oversigt, men også et udtryk for at der afholdes nogle udvalgsmøder hen over året. Der er et godt fællesskab i udvalget,
hvor Marie i ansættelsestiden altid har været med. Der er tid til at samtale om diakoni, aktuelt bl.a. via hæftet ”Få talt om det i sognene”.

Maj, 2014.
August 2014.
Oktober 2014.
Januar 2015.

Oplæg ved Marie om det fremtidige virke
Præsentation i sognene og etablering af sorggrupper.
Udarbejdelse af diakonifolder med beskrivelse af muligheder.
Gudstjeneste på Nordstjernen. Muligheder i sognene. Præsentation af Folkekirkens
Familiestøtte.
Februar 2015. Oplæg om mulighed for at få flere frivillige.
August 2015. Fællesspisning for børnefamilier. Deltagelse i Frivilligmesse.
Oktober 2015. Forsøg på tilpasning af Folkekirkens Familiestøtte.
Januar 2016. Kursus for udviklingshæmmede i samarbejde med Nordstjernen.
Evaluering af aftenmøde om sorg.
Supervision til tovholderne af sorggrupperne.
Marts 2016.
Overvejelse om partnerskab i Dansk Flygtningehjælp.
April 2016.
Drøftelse af Folkekirkens Familiestøtte. Udflugt til Fårup Sommerland for udsatte familier.
Ny diakonifolder.
Juni 2016.
Drøftelse af værdigrundlag. Frivilligmesse.
Juli 2016.
Fælles spisning sættes i gang i Hjallerup.
September 2016. Efterspørgsel om diakoni f.eks. i forhold til konfirmander. Fællesmøde for
sorggrupper.
November 2016. Ny sorggruppe i Brønderslev. I alt 3 grupper. Ide om sorggruppe for unge voksne.
Evaluering af fællesspisning. Drøftelse af diakonisyn, der videresendes til biskoppen.
2015 – 2016, generelt: Feriehjælp med forarbejde og gennemførelse.
Januar 2017. Planlægning af Feriehjælp. Planlægning af to ture til Fårup Sommerland og
planlægning af temadag om demens.
April 2017.
Planlægning og evaluering af arrangementer. Gudstjenestefejring i anledning af
verdensdag for selvmordsforebyggelse.
Maj 2017.
Værtspar til Familieferie, Børnesorggruppe. Planlægning af møde til Alle Helgen om
sorg. Temadag om demens.
Juni 2017.
Møde med frivilligrådet, kommunen. Fælles møde om fællesspisning.

4. Siden sidst
Emma Svensson er blevet ansat som vikar til de ikke gejstlige opgaver. Velkommen! Udvalget
glæder sig og ser frem til samarbejdet.
Der var 6 familier afsted til Jesperhus med Folkekirkens Feriehjælp. Det var en meget fin tur.
Der var 20 flygtninge, der deltog til Fårup Sommerland i juli. Også en fin tur.
5. Gudstjenestefejring 10. september
Det afholdes i anledning af verdensdagen for selvmordsforebyggelse. Det sker i sognegården i
Dronninglund. Hanne er præst ved gudstjenesten. Der vil ske en annoncering og omtale ved Pia.
Tovholder Else Hansen, tlf. 20 40 58 35, mail else.preben@bbnpost.dk
Diakonikoordinator Emma Svensson, tlf. 50 57 20 99, mail eklsvensson@gmail.com
Provst Lise Lundgreen, tlf. 51 44 00 78, mail llun@km.dk
Provstisekretær Erik Villy Rasmussen, tlf. 24 25 00 78, mail evr@km.dk

Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk
www.broenderslevprovsti.dk
6. Temadag den 26. september. Vores præsentation
Vi har som de øvrige udvalg i Visionsprojektet en kort præsentation – for at få fortalt om det, vi gør
og give anledning til, at andre kunne have lyst til at være med i udvalget.
Gurli fortæller om vores arbejde.
Fokus på: Diakoni er kærlighed i praksis og at møde mennesker, hvor de er. Det er kirkens
hjælpearbejde. Vi er græsrodsorienteret = at vi tager, det der opstår. Vores ressourcer er at vi har
tilknyttet en 50% ansættelse og at vi har samarbejdspartner, som f.eks. Folkekirkens Feriehjælp og
samarbejde med kommunen om f.eks. julehjælp.
Hvad laver vi? familieferie, familieture til Fårup sommerland, sorggrupper, familiespisning. Afholdelse
af kurser og foredrag.
7. Temadag 11. november
Fagdag med fokus på demens. Oplæg ved Birgitte Viftrup og Malene Omondi. Det afholdes i Hjallerup
Kulturhus kl. 10 – 15.00.
8. Hyggeaften
Udvalget afholder en hyggeaften  den 24. august også for at sige farvel til Marie…. Opgaverne er
fordelt.
9. Eventuelt
10. Næste møde
Næste møde er onsdag den 14. oktober kl. 16.00 – 18.00 i Dronninglund.
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