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

Møde i diakoniudvalget
14. marts 2018
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 og Hanne Svensmark.
Gæst: Birthe Sørensen og Bente Petersen (punkt 3).

Referat
1. Velkomst og en sang
Velkomst ved Else Hansen.
2. Referat fra sidste møde
Gennemgået.
3. Oprettelse af sorggruppe for børn og unge.
Fremlæggelse af de 2 forslag ved Bente Petersen, familieterapeut og Birthe Sørensen,
sygeplejerske.
Udbyde tilbud enten for børn i alderen 8/9 – 14 år eller unge i alderen 14 – 20 år.
Det blev besluttet at oprette et tilbud til unge med et forløb fra maj til nytår á 1½ times varighed
hver gang (kl. 16.00 – 17.30). En forældre har mulighed for at tage med. Første gang den 20. maj.
Det er muligt at begynde, hvis der er en gruppe på tre personer. Tilbuddet skal henvende sig til
personer, der har mistet en nærtstående familiemedlem, f.eks. en forælder. Der skal forud for
forløbet være et indledende møde med forældrene. Tilbuddet er gratis. Det afklares hvor det
skal afholdes gerne i Brønderslev.
Der udarbejdes en folder. Teksten vil ud fra oplægget blive færdigudarbejdet af Emma. Hun
rundsender til udvalget til kommentering. Emma vil gerne afholde et møde med skoleledere i
kommunen. Der skal udarbejdes en pressemeddelelse. Emma undersøger om der er kommunale
retningslinjer i forhold til børn/ unge og sorg.
Det kan komme på tale at andre personer kunne være tovholdere, så der også kunne etableres
en gruppe for børn.
4. Status på præste- /diakonistillingen.
Kort orientering ved Else, der deltog ved orienteringsmødet.
Det er vigtigt, at der ved en overgang fra Emma til ny diakonipræst sker en videregivelse af viden
og metoder mm., herunder at der bliver en overlap med begge ansat.

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
5. Demens venner – et spændende pilotprojekt - Brønderslev er udvalgt som en af 7
kommuner.
Orientering ved Emma.
Ideen er at det er muligt at blive demens-ven. Det handler om at være opmærksom i dagligdagen
og tilbyde sin hjælp til personer, der opleves som værende demente…
Det er også muligt at blive demens-instruktør og dermed give sin viden videre til andre. I forhold
til kirken kunne det være at give hjælp til menighedsråd i forhold til at være demens venlig.
Kommunen afholder kursus for kommende demens-instruktør den 2. maj. Emma deltager og
andre er også velkomne. Kontakt Emma herom.
6. Folkekirkens feriehjælp til sommer i Jesperhus Feriepark
Vi kan gøre brug af 2 kvoter á 6 familier. Mulige lederpar er: Tenna og Emma Svensson og Hans
Chresten og Alice.
Orientering ved Emma. Samvirkende Menighedsplejer afholder orienteringsmøde den 14. marts
om årets tilbud.
Det sendes en forespørgsel til Brønderslev menighedsråd om deres ejerskab og betaling af den
ene kvote.
7. Ture til Fårup Sommerland
Emma har indsendt en ansøgning til forvaltningen om støtte hertil. Vi afventer. Turene
planlægges på det kommende møde.
8. Mælkebøtten i Brønderslev
Der er taget en kontakt hertil og Emma deltager i et kommende møde med stedet.
9. Juletræsfest mellem jul og nytår? Vil det være en god ide at tage op?
Vi vurderer, at det ikke er et arrangement, vi vil arrangerer.
10. Evt.
Orientering om Helle Hein og muligt foredrag ved hende. Hun er kommet med et tilbud, der vil et
foredrag, der er billigere end normalt. Et emne kunne være ”Ledetråde. Ledelse og motivation.
Hvorfor lykkes det især i diakonale organisationer? ” Hvordan påvirke værdier vores arbejde og
tilgang? Emnet kan justeres. Der arbejdes videre herunder at få det ind i en sammenhæng, så
mange vil finde det relevant at deltage.
11. Næste møde
Mandag 9. april i Hjallerup Kulturhus kl. 14.00 – 16.00. Bitten bestiller lokaler.
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