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

Møde i diakoniudvalget
7. februar
Sognegården, Brønderslev.
Til stede: Bitten Pedersen, Mogens Juhl Jensen, Else Hansen, Hans Chresten Nielsen, Emma Svensson og Erik Villy
Rasmussen.
Afbud fra Niels Chr. Aagaard, Gurli Thomassen (se punkt 10) og Hanne Svensmark.
Gæst: Birthe Sørensen (punkt 3).

Referat
1. Velkomst
Else bød velkommen.
2. Referat fra sidste møde
Gennemgået.
3. Børnesorggrupper
Drøftelse af muligheden for at oprette en sorggruppe for børn/ unge ud fra oplæg ved Emma.
Der har været et par forespørgsler.
Vurdering af aldersgruppe. Skal der være en gruppe for både børn og unge – eller inden for en
bestemt aldersgruppe?
Hvor ofte og hvor skal det i givet fald afholdes?
Vi ønsker at præsenterer både en sorggruppe for børn og en sorggruppe for unge.
Bente Petersen og Birthe Sørensen er mulige ledere. De går sammen med Else Hansen for at
lave et oplæg til det kommende møde.
4. Provstiets sorggruppe i Brønderslev
Der er stor tilgang til gruppen, der er nu 11 tilmeldt. Det er dermed en stor gruppe, når alle
skal have mulighed for at komme til orde.
Gruppen fortsætter som nu med en forlængelse på ½ timer hver gang.
5. Diakoni i landsogne – ”Få talt om det”
Tese 5 i hæftet blev drøftet.
6. Orientering om:
1. Provstiets juleaften i Brønderslev sognegård.
Der var 30 deltagere og 7 frivillige samt værtspar. Der var en god spredning fra
provstiet.
2. Mødet på Filadelfia den 1. nov. ved Emma og Hans Chresten.
Orientering. Spændende dag med flere oplægsholdere.
Bilag vedlagt.
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
En af foredragsholderne, Helle Hein blev foreslået som foredragsholder lokalt eller i
Folkekirkens Hus. Emma arbejder videre med dette.
3. Sorggruppemøde den 8. nov. Selvmord - Selvmordsgrupper ved Emma.
Orientering fra dagen. Det var et meget fint oplæg ved Hanne Svensmark.
Hvis der bliver brug for indlæg i forskellige sammenhænge, vil Hanne gerne tilbyde sig.
4. Provstiets diakonitemadag den 11. nov. ved Emma?
Udsat.
7. Mælkebøtten Brønderslev
Drøftelse af muligt samarbejde. Emma tager en kontakt for at vurderer muligheder.
8. Diakonistilling. Opslag.
Den 8. februar afholdes orienteringsmøde angående præste-/diakonistillingen.
Else deltager.
9. Forslag om juletræsfest mellem jul og nytår.
Udsat.
10. Eventuelt
Gurli Thomassen udtræder af udvalget. Hun har givet udtryk for glæde for at være med i
udvalget – og der bliver sagt stor tak for en meget solid indsats i gennem lang tid.
Der blev givet udtryk for at det er en flot rapport for 2017, som Emma har udarbejdet og som
er udsendt til alle medlemmer af menighedsråd.
Drøftelse af Folkekirkens Feriehjælp til sommer i Jesperhus. Emma tager en kontakt til Hegely,
Hjallerup. Emma tager kontakt til Samvirkende Menighedspleje for at få afklaret, hvornår der
foreligger noget nyt og hvor mange familier, vi kan tilbyde ferie for.
Drøftelse af ture til Fårup Sommerland. Der skal tages en kontakt til Fårup Sommerland for at
ansøge mulig tur med fri entre (til afvikling ca. 1. maj) samt endnu en tur i juli. Vi ønsker at
søge om §18 midler (Emma søger).
11. Næste møde
Næste møde er 14. marts kl. 10.30 – 12.30 i Brønderslev. Else reserverer lokaler.
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