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

Møde i diakoniudvalget
22. november 2017
Hjallerup Kulturhus
Til stede: Bitten Pedersen, Mogens Juhl Jensen, Niels Chr. Aagaard, Else Hansen, Emma Svensson og Erik Villy Rasmussen.
Afbud fra Hans Chresten Nielsen, Gurli Thomassen og Hanne Svensmark.

Referat
1. Velkomst ved Else.
2. Referat fra sidste møde
Gennemgået.
3. Diakonistillingen bliver opslået fra den 9. – 29. januar.
Hvad er det for en diakonipræst vi ønsker? Og hvilke forventninger har vi?
Gennemgang og justeringer ud fra jobopslaget fra sidste gang.
Der skal i opslaget beskrives, at der er et aktivt diakoniudvalg.
Det skal afklares, om det overhovedet er muligt at søge stillingen som diakonipræst separat.
4. ”En af os” kampagnen” Konfirmander og psykisk sårbarhed.
”Mød en ambassadør”. Unge, der selv har haft problemerne inde på livet, vil gerne holde et
oplæg for konfirmander og andre.
Vi sender informationer ud til præsterne med forslag om at gøre brug af tilbuddet. Emma og Erik
koordinerer dette.
5. ”Elsk Danmark”
Et relativt nyt projekt fra Folkekirken.
Det gælder om, at finde en tovholder, der kan koordinerer frivillige og tiltag ud fra ordene
venlighed, gæstfrihed og hjælpsomhed.
Vi ønsker at genoverveje tilbuddet i løbet af det kommende år.
”Livs øjeblikket” Tag fat der hvor livet gør ondt.
Forslag fra Johnny Sort med tilbud om foredrag for personer, der arbejder med mennesker med
psykiske problemer.
Muligheder vil blive overvejet på et senere tidspunkt.
6. Børnesorggrupper.
Emma har undersøgt muligheder ud fra en konkret forespørgsel. Vi har fået et tilbud om at
oprette en sorggruppe for unge, hvis vi har kendskab til et behov. Vi ønsker, at inviterer de to, der
har givet tilsagn, til et møde i udvalget for en dialog om muligheder. Else kontakter dem.
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7. Provstiets juleaften i Brønderslev sognegård.
Der er et godt flow i arrangementet i år. Der er en værtsfamilie, Ellen og Steen Rughave og der er
frivillige. Der vil ske en omtale i Nordjyske.
Kampagnen https://aalborgstift.dk/aktuelt/der-er-bud-efter-dig blev drøftet.
8. Diakoni i landsogne – ”Få talt om det”. Vi drøfter Tese 5 i hæftet.
Udsat.
Erik får formidlet folderen til Niels Chr. og Emma.
9. Kort referat fra forskellige møder og kurser siden sidst.
a. Familiefællesskabsmødet den 31. oktober.
Emma har udsendt referat herfra.
Der var stor faglighed og god organisation bag familiefællesskabsmødet.
b. Mødet på Filadelfia den 1. november ved Emma og Hans Chresten
Emma har udsendt et udførligt referat herfra. Der vil på det kommende møde ske en orientering.
c. Stiftets Diakonidag i Folkekirkens Hus den 2. november. ”Fokus på ensomme”
Fin dag!
d. Sorggruppemøde den 8. november. Selvmord – Selvhjælpsgrupper v. Hanne Sv.
Udsat. Orientering på det kommende møde.
e. Provstiets diakonitemadag om Demens den 11. november i Hjallerup Kulturhus.
Udsat. Orientering på det kommende møde.
10. Evt.
Emma er ansat til 31. januar, men er nu forlænget i ansættelsen, så hun er ansat til en ny diakoniog sognepræst begynder i jobbet.
11. Næste møde
7. februar kl. 16.30 i Sognegården, Brønderslev. Else bestiller lokaler.
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