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

Møde i diakoniudvalget
16. maj 2018
Afholdt i Hjallerup Kulturhus.
Til stede: Bitten Pedersen, Mogens Juhl Jensen, Hanne Svensmark, Else Hansen, Hans Chresten Nielsen, Emma Svensson
og Erik Villy Rasmussen.
Afbud fra Niels Chr. Aagaard.

Referat
1. Velkomst og en sang
Velkomst ved Else.
2. Referat fra sidste møde
Gennemgang.
3. Valg af formand for diakoniudvalget
Genvalg af Else Hansen med applaus.
4. Nyt fra familielejren i Jesperhus
14 familier opfylder kravene fra Samvirkende Menighedsplejer / feriefonden.
Der er plads til 12 familier. Emma har haft kontakt til mange af disse familier.
Der blev lavet en udvælgelse. To af familierne bor ikke i provstiet og de to familier kommer på
venteliste. De 12 familier der er plads til har en bred geografisk spredning i provstiet. Emma
kontakter alle 14 familier igen.
Værtspar bliver Emma og Tenna samt Hans Chresten og Alice.
Der sker en orientering ved Erik til repræsentantskabet med fortælling om, at der er 14
familier, der blev godkendt, hvoraf 12 familier kommer afsted og at der derudover er en del
flere, der havde ønsket og indsendt ansøgning, men faldt uden for de præmisser, der er for at
kunne komme med.
Det er en udfordring og meget tidskrævende, at der er mange skemaer og andre besvarelser,
vi skal udfylde forud. Der er mange fastlagte retningslinjer, vi skal dokumenterer, at vi følger.
Vi vil overveje, at give en tilbagemelding til Feriefonden på dette efter afholdes af turen.
5. Turen til Fårup Sommerland den 5. juli.
Vi ønsker at tilbyde turen til mange. Emma laver en pressemeddelelse.
Emma adviserer Fårup Sommerland.
Der skal indkøbes til mad. Emma spørger en person herom.
Else indkøber drikkevarer og bestiller bus.
Gennemgang af en række personer, der spørges om at tage med. Vi ønsker, at der er ca. en
frivillig med for hver fem gæster. Emma spørger disse.
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6. Sorggruppen for unge
Aldersgruppe 14 – 20 år. Der skal være 3 deltagere. Emma har omdelt folderen til skoler,
biblioteker, præster mm.
Vi afventer.
7. Verdensdagen for selvmordsefterladte
Arrangement afholdes den 9. september kl. 14.00 i Dronninglund.
Hanne Svensmark er koordinator.
8. ”Få talt om det”
Diakoni i landsogne. Tese 7 blev drøftet.
9. Ordination af diakonipræst
Ordination af Ivana Høgagard den 23. maj kl. 17.00 i Budolfi kirke.
10. Demensvenner-instruktørkurset
Det er udbudt i kommunen og Emma, Hans Chresten og Alice har gennemført dette.
Forslag om at holde oplæg i kirkerne om demens, hvordan folk med demens kan hjælpes og
om forhold ved kirke og kirkegård, der kan indrettes for at gøre det nemmere for demens.
Emma arbejder videre med et tilbud.
11. Hyggeaften
Dette bliver med partner og afholdes den 5. september kl. 18.00 hos Bitten.
12. Eventuelt
Erik giver orientering til Ivana Høgagard om kommende møder.
13. Næste møde
14. august i Hjallerup Kulturhus kl. 10.00 – 12.00. Bitten bestiller lokale.
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