Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk
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Møde i diakoniudvalget
6. august 2019
Sognegården, Brønderslev.
Til stede: Bitten Pedersen, Else Hansen, Hans Chresten Nielsen, Ivana Høgagard, Mogens Juhl Jensen, Niels
Chr. Aagaard, Emma Svensson og Erik Villy Rasmussen.
Afbud: Hanne Svensmark.

Referat
1. Velkomst og sang.
Else bød velkommen.
2. Referat fra mødet den 30. april
Gennemgået.
3. Familieferien på Vigsø Feriecenter
Ivana deltog lørdag – søndag. Emma og Tenna deltog fra søndag – lørdag.
Rigtig fin tur. Familierne hyggede sig meget med hinanden. Der var god opbakning indbyrdes.
Alle var med i fællesskabet. Der var en god gensidighed i opgaveløsninger.
Der blev oplevet stor forskel i indstilling imellem de frivillige i forhold til at være sammen med
familierne. Vores ønske i Brønderslev provsti er at møde familierne i en ligeværdighed, og at
familierne er på ferie og ikke oplever pres i forhold til at skulle deltage i planlagte
arrangementer.
Der var fin strand og natur men beliggenheden for Vigsø Feriecenter er ikke god, når befordring
til indkøb skal foregå med offentligt transport..
Der er ønske om et gensyn familierne imellem.
4. Turen til Fårup Sommerland den 2. juli
En meget god tur. Der var gode snakke med familierne – og Ivana har haft en god snak med alle
familierne forud for turen. Børnene kunne nyde at være sammen med forældrene og lave
aktiviteter sammen.
Der var gode frivillige med.
5. Nyt fra sorggrupperne
Hjallerup: Marie og Lena er nu tovholdere.
Brønderslev: Der er 12 personer. De har det godt socialt sammen og vil gerne være sammen.
Der er et ønske om at oprette en cafe for dem som har været med i lang tid, så de kan
opretholde deres fællesskab. Det vil vi gerne som diakoniudvalg prioriterer. Else arbejder videre
med det.
Dronninglund: Ikke noget nyt, - og det fungerer fint...
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6.

Sorgarrangement til foråret for sorggrupperne, skal det udvides så andre kan inviteres med?
Det er et arrangement, hvor der er spisning og et foredrag inkl. sang. Her er partner inviteret
med.
Vi ønsker at fastholde, at arrangementet er for deltagerne i sorggrupperne + partner. Det skal
dermed heller ikke fremover være et åbent arrangement.

7.

Sorgforedrag ved Ivana
Det bliver Poul og Pernille efternavn ukendt. Emne: ”Du som er i Himmelen og vi er tilbage på
jorden”.
Dato er ikke fastlagt endnu. Det bliver i november. Ivana arbejder videre.

8. Verdensdagen for selvmordsefterladte ved Hanne
Det afholdes den 15. september kl. 14.00 i Sognegården i Dronninglund. Hanne arbejder videre.
Er der brug for hjælp vil udvalget gerne bidrage hertil.
9. Demens
I uge 38 er der National Huskeuge og søndag i den uge den 22. september kl. 11.00 er der
gudstjeneste i Brønderslev Gl. Kirke. Bitten er organist. Ivana arbejder videre.
I Dronninglund afholder gudstjeneste fremover. Det er Alice Nielsen og Susanne Rasmussen,
der står for det.
I Brønderslev (Valdemarsgade) afholdes der frem over ca. 3 gudstjenester årligt.
Kommunen har en indsat mod for tidlig demens, hvor midlerne udløber i 2019, men en
netværksgruppe vil gerne fortsætte og vi er spurgt om nogen kunne varetage styring af
gruppen. Det har Alice Nielsen sagt ja til. Dejligt.
10. Hyggeaften med ægtefæller – hvor og hvornår?
Torsdag den 12. september kl. 18.00 hos Hans Chresten og Alice, Lindenovsvej 79,
Dronninglund. 
Fordeling: Mogens: dessert. Ivana: salat. Kødret: Erik. Forret: Else. Vin: Bitten. Kartoffelsalat:
Hanne. Flutes: Niels Chr.
Vi bliver ca. 13 personer. Hans Chresten sender en reminder rundt et par dage før mht. hvor
mange, der deltager.
11. Eventuelt
12. Næste møde

Næste møde afholdes 22. oktober kl. 10.00 – 12.00 i Hjallerup Kulturhus. Bitten bestiller
lokalerne.
Der var som sædvanlig mange anekdoter, der rimer på diakoni på et sådan møde.
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