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

Møde i diakoniudvalget
22. oktober 2019
Kulturhuset, Hjallerup.
Til stede: Bitten Pedersen, Else Hansen, Ivana Høgagard, Hanne Svensmark, Mogens Juhl Jensen, Emma
Svensson og Erik Villy Rasmussen.
Afbud: Hans Chresten Nielsen og Niels Chr. Aagaard.

Referat
1. Velkomst og sang.
Else bød velkommen.
2. Referat fra mødet den 6. august
Gennemgået.
3. Nyt fra sorggrupperne og Cafeen i Brønderslev
Sorggruppen i Brønderslev har 4 på listen. Der sker en aktiv synliggørelse af, at nye kan være
med i sorggruppen.
Der er syv deltagere, der tidligere har deltaget i sorggruppen, der nu udgør den nye café. Café
og sorggruppe afholdes på samme tid i hver sit lokale i sognegården i Brønderslev.
Også i Dronninglund er der erfaring med, at deltagerne gerne vil fortsætte fællesskabet.
Sorggruppen i Hjallerup varetages af Marie Kirketerp. Der er ca. 4 personer. Der er god harmoni
og mulighed for flere personer.
4. Sorgforedrag den 5. november
Kl. 19.00 i Hjallerup Kirke.
Foredrag Du som er i Himlen – os der er tilbage ved Poul og Pernille Offersen, der mistede en
søn og bror i en trafikulykke. Der serveres kaffe, som Ivana arrangerer. Udvalget kan evt.
spørges om at medbringe kaffe.
5. Demens
Demensgudstjeneste – demenssamtaler for pårørende – Café mm.
Der er etableret demens-salmesang i Margrethelund, Dronninglund. Det er kommet godt i gang
og vil foregå over 6 – 8 gange.
Der er afholdt demens-gudstjeneste i Brønderslev Gl. Kirke. Der har været meget god
tilbagemelding. Der kommer flere gudstjenester over tid. De planlægges til afholdelse på
plejehjemmet Valdemarsgade.
Der er påbegyndt demens-samtaler for pårørende. Der afvikles et forløb med forskellige emner
for hver gang. Næste møde afholdes 7. november i Brønderslev sognegård.

Tovholder Else Hansen, tlf. 20 40 58 35, mail else.preben@bbnpost.dk
Diakonipræst Ivana Høgagard, tlf. 24 65 46 39, mail ih@km.dk
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
Det koordineres og afvikles af Vivi Ahmio og Ivana.
I Brønderslev er der en demens-café, som kommune står for. Den afholdes i Grønningen.
6. Verdensdagen for selvmordsefterladte ved Hanne
Det blev afholdt den 15. september i Sognegården i Dronninglund.
Det er afholdt 3 år i træk. Der var i år ca. 12 personer. Det er meget intense arrangementer. Der
er ønske om at fastholde afholdes af verdensdagen hos os. Det afholdes gudstjeneste og
samtale efterfølgende.
7. Legepladsen.
Der har været afholdt møde i oktober. Else fortalte om de aktuelle diakonale tilbud. Der var en
evaluering af Temadagen med fokus på ’Folkekirken 3.0’. Næste temadag kunne være med
fokus på valg til menighedsråd i 2020. Denne dag skal i givet fald være i foråret.
Forslag på legepladsmødet om at visionsprojektet skal gennemgå en revidering.
Der bliver indstillet samme budget 2020 til diakoniudvalget som i år.
8. Provstiets juleaften i Brønderslev sognegård
Der bliver juleaften – nu i det ny renoverede sognegård.
Der er aftale med en frivillig til at være i køkkenet og en til at spille. Der plejer at være god
tilslutning af frivillige til forskellige opgaver. Der mangler et værtspar.
Der sker en invitation til kirkerne i provstiet.
9. Foreningen SIND. Afdeling i Dronninglund.
Udsat.
10. Årets feriefamilier
Der har været gensyn – og de vil gerne mødes igen. Dejligt!
Et godt udtryk for en god ferietur.
11. Eventuelt
Der er familiefællesskabsspisning i Brønderslev. Der er trofast tilslutning. I Hjallerup
gennemføres det igen, når Kirkehuset kan tages i brug, denne gang i samarbejde med FDF.
12. Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 11. februar kl. 13.00 i Kirkehuset, Hjallerup. Ivana bestiller
lokaler.
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