Brønderslev Provsti
Knudsgade 125, 9700 Brønderslev.
Tlf. 24 25 00 78, mail broenderslev.provsti@km.dk
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Møde i diakoniudvalget
11. februar 2020
Kirkehuset ved Hjallerup Kirke.
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 og der var rundvisning i Kirkehuset.
2. Referat fra mødet i oktober.
Gennemgang.
3. Ivanas hjørne:
Afprøvning af Dia- kort.
De er ved at blive udarbejdet.
Folkekirkens Feriehjælp
Der er muligheder i uge 27 og uge 28. i juli.
Niels Chr. kan være med i den første halvdel af uge 27 og dage i uge 28.
Ivana kan være med noget af uge 27. Hans Chresten overvejer muligheder. Erik kan evt.
medvirke nogle dage.
Ivana vil ansøge om en kvote primært i uge 27 til Vigsø Feriecenter.
Sorgarrangement i foråret.
Arrangement med spisning for deltagere i sorggrupperne. Det bliver et åbent arrangement
for alle interesserede. Forslag om at spørge hospitalspræst Inge Thomsen eller tidl.
hospitalspræst Ruth Østergaard. Ivana forespørger til et arrangement til afholdelse efter
påske.
Sorggruppelederne i Brønderslev benytter supervision ved Kirsten Staghøj.
Demens netværksgruppe.
Der har været pårørende gruppe, hvor der har været afholdt fælleskab en gang om
måneden. Dette afsluttes i den form i februar. Der er dog fortsat god grund til at mødes.
Ivana vil gerne fastholde muligheden. Der bliver en gruppe hvor også Alice Juul medvirker,
som mødes på Stengårdscenteret i Hjallerup. Gruppen vil søge §18 midler til dækning af en
række udgifter. Diakoniudvalget bevilliger kr. 5.250 i år ud fra et budgetønske fra gruppen.
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4. Ansøgning fra Ann Sofie Lægsgaard om støtte til kursus.
Hun er i gang med en efteruddannelse. Denne kan bruges som forberedelse til opstart af en
sorggruppe for forældre, som har mistet et barn.
Denne gruppe kunne blive aktuelt i Brønderslev provsti og naboprovstier. Der er en
tilsvarende gruppe på Mors.
Det blev besluttet at yde kr. 32.300 til delvis dækning af udgifter for uddannelse på
Filadelfia. Der dækkes efter regning.
Diakoniudvalget ønsker at afholde møde med Ann Sofi efter endt studieorlov eller endt
efteruddannelse i august. Ivana drøfter tidspunkt med Ann Sofi. Diakoniudvalget har ønske
om at drøfte muligheder for at oprette sorggruppen.
5. Status på sorggrupperne – ny presseomtale.
Omtale af presseomtale af sorggruppen i Brønderslev.
Der er efter denne omtale tilmeldt tre nye til gruppen i Brønderslev og endnu en vil
begynde. Der er ligeledes flere, der er begyndt i Hjallerup.
6. Juleaftenens forløb med i alt 62 deltagere.
Der var 51 gæster og 11 frivillige i Brønderslev i gode rammer.
7. Ture til Faarup Sommerland
Ivana arbejder videre med muligheder, herunder mulighed for tur forud for åbningen.
8. Foreningen Sind åbner uddeling i Dronninglund
Orientering ved Niels Chr.
Omdeling af folder for ny Klub Øst. Her er der mulighed for unge i alderen 15 – 30 år at
møde for at være med i et fællesskab som hjælp til at komme ud af ensomheden. De mødes
hver anden onsdag og bl.a. laver mad sammen.
Der er tanker om at udbyde en tilsvarende klub i vest.
9. Provstiets Temadag den 19. marts kl. 16.30 til 19.15.
Menighedsrådsvalg – Få fat i de opstillingsparate
Mødet finder sted i Samlingshuset Øster Brønderslev.
Tilmelding senest den 12. marts. Temadagen er for alle interesserede.
10. Eventuelt
Hans Chresten er begyndt som frivillig i Hospice, Frederikshavn.
11. Næste møde
Onsdag den 1. april kl. 12.30 – 14.30 i Brønderslev sognegård. Else arrangerer frokost.
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