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

Diakoniudvalget
Udvalgsmøde 14. marts 2017
Til stede: Hanne Svensmark, Else Hansen, Bitten Pedersen, Gurli Thomassen, Mogens Jensen
Marie Kirketerp og Erik Villy Rasmussen. Afbud: Hans Chresten Nielsen.

Referat
1. Velkomst og sang
Else bød velkommen.
2. Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger.
3. Maries hjørne
* Der har været mange overvejelser i forhold til afslutte tiden som diakonipræst. Marie gav
udtryk for, at det har været en meget spændende opgave.
* Siden sidste møde har der været afholdt børnesorggrupper. Dette er sket i samarbejde
imellem Gurli og Marie og har givet et godt møde med de børn, der er med.
* Marie har deltaget i et møde i frivilligrådet i kommunen.
* Der har været afholdt et fælles møde i de to fællesspisningsgrupper, Hjallerup og
Brønderslev. Det er aftalt, at de to grupper mødes fælles tre gange om året. Fællesspisning
er kommet godt i gang begge steder. Personer der måtte overveje at begynde en ny
gruppe, er velkomne til at besøge en af grupperne for at opleve konceptet.
Der er aftalt et nyt fælles møde den 31. oktober. Tanken har været, at det skal afholdes i
Brønderslev sognegård, men lokalerne er netop optaget denne dag, så Else finder et andet
sted.
4. Hvordan forholder vi os i den nærmeste fremtid
Udvalget er blevet bedt om at komme med en skriftlig evaluering af tiden med en
diakonipræst. Hvordan har det givet værdi og hvad vil vi anbefale fremover?
I dag er det en stilling på åremål med udløb i marts 2018. Det skal overvejes om den skal
gøres permanent fremover. Både provstiudvalget og repræsentantskabet skal høres samt
Hjallerup menighedsråd, der har de 50% af den samlede stilling. En fælles indstilling
videregives til Lise, der sender videre til biskoppen.
Der vil ske en opmåling af stillingen mandag den 3. juli i samarbejde med en
personalekonsulent. Dette er særligt med henblik på at få en vikar til at overtage de ikkegejstlige opgaver, der er i den kommende tid. Der er ønske om, at der også i tiden med
vikar afsættes arbejdstid, der kan bruges til at være medtænkende og kreativt.
Else kontakter Anders Hummelmose i provstiudvalget for at give en status på udvalgets
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holdning.
Else kontakte ligeledes Hanne Larsen, formand for Repræsentantskabet for at komme med
en redegørelse for udvalgets ønsker, herunder at udvalget vil komme med en evaluering
efter det næste møde.
5. Temadag
På temadagen den 26. september skal der være en præsentation af alle udvalgene,
herunder også diakoniudvalget. I Elses fravær vil dette ske ved Gurli, der så deltager i
mødet for tovholdere, der afholdes tirsdag den 29. august kl. 10.00 – 12.00 i Hjallerup.
6. Status på Fårup Sommerland
Der er ca. 40 tilmeldte i alt, heraf en god del frivillige.
Busruten er aftalt med afgang fra Dronninglund.
Marie aftaler med en af de frivillige, der står på i Dronninglund, hvem der er tovholder for
turen.
De seks familier på Folkekirkens Feriehjælp er taget afsted i mandags sammen med
værtsfamilien. De var alle ved godt mod. Mogens og Marie har pakket starts-pakker til
familierne.
7. Gudstjenestefejring den 10. september i forbindelse med verdensdag for
selvmordsforebyggelse
Dagen er arrangeret og afholdes i sognegården kl. 14.00. Hanne er præst og tovholder.
Olga Carlsen er organist.
Hanne videregiver til Pia i forhold til pressemeddelelse + annonce.
8. Temadag om demens den 11. november
Dagen afholdes kl. 10.00 – 15.00 i Hjallerup Kulturhus. Den ansatte vikar byder velkommen
og bliver tovholder for dagen.
Marie tager en kontakt (med cc til Else) til foredragsholderne for en endelig afklaring.
9. Eventuelt
Vi får bestilt flere eksemplar af ”Få talt om det”, som kan uddeles på Temadagen i
september.
10. Næste møde
Marie inviterer til en hyggeaften.  Dato aftales via Doodle.
Næste møde i udvalget bliver onsdag den 23. august kl. 14.00 – 16.00 i Brønderslev.
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