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

Møde i diakoniudvalget
3. september 2020
Sognegården, Brønderslev
Til stede: Bitten Pedersen, Else Hansen, Ivana Høgagard, Mogens Juhl Jensen, Hanne Svensmark, Hans Chresten Nielsen,
Emma Svensson og Erik Villy Rasmussen.

Referat
1. Velkomst og sang
Else bød velkommen. Sangforslag ved Bitten.
2. Referat fra mødet den 4. Juni
Gennemgået.
3. Ivanas hjørne:
a. Demenspulje fra Sundhedsstyrelsen
Demenspuljen er ikke søgt. Det overvejes om vi ønsker, at gøre yderlige tiltag for demensramte
og pårørende og dermed overveje ansøgning til Demenspulje forud for deres ansøgningsfrist
næste år, hvis den udbydes igen.
Kommunen udbyder demens-kursus i efteråret for alle, der har interesse.
b. PREP kursus, parterapi
Hvis vi skal udbyde PREP kursus, skal det være med en diakonal vinkel.
Det blev besluttet, at tage en kontakt til relevante fagpersoner i kommunen for at høre om det
vil give mening, at tilbyde dette og herudfra målrette kurset en diakonal vinkel.
Ivana undersøger og giver en respons til forespørgslen fra Brønderslev Kirke (Inge Hansen).
Der er kendskab til at kirkerne hen over året gennemføres forskellige aftener for par. Det er ikke
PREP kurser, men med anden god vinkel på parforhold.
4. Referat fra Folkekirkens Feriehjælp
Det var en god uge og godt samarbejde imellem Tenna og Ivana som værter.
Der blev lavet en daglig fælles aktivitet. Der var et godt fællesskab imellem familierne ud fra at vi
er ’en stor familie’.
Familierne mødes efter ferieturen og der bliver et netværk.
5. Referat fra Fårup Sommerland turen
Turen blev afviklet den 28. juli.
Ca. 50 personer deltog. En kold og god familiedag!
Der blev bestilt mad, så det var nemt. Nogen havde bagt god kage som blev spist om
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eftermiddagen. 
6. Sorgarrangement den 27. oktober.
Ruth Østergaard Poulsen deltager. Det bliver i Hjallerup Kirke.
Der bliver lavet et opslag. Arrangementet gennemføres med tilmelding.
7. Sorggrupperne, hvordan går det?
Brønderslev: 5 i gruppen og 7 i sorg-caféen, som er gruppen af personer, der i længere tid har
været med i sorggruppen og nu mødes til fortsat fællesskab.
Dronninglund: De påbegynder gruppen igen medio september. Der bliver snart klargjort nye
lokaler i sognegården på 1. sal. Her vil sorggruppen høre til.
Hjallerup: Fin tilslutning.
8. Fællesspisning for udsatte familier, herunder Covid 19.
Det er en udfordring med fællesspisning. Der skal sikres, at der er plads.
I Brønderslev har der været tradition for at lave mad. Nu må det arrangeres, så det bliver med
mad udefra.
I Hjallerup har der været tradition for at lave mad sammen. Den del er sat i stå… Det overvejes,
om der kan gøres noget alternativt.
9. Verdensdag for selvmordsefterladte
Det afholdes den 13. september i sognegården.
Hanne er med til at arrangerer i samarbejde med andre.
Der er en god ramme.
10. Hvordan kan vi efter menighedsrådsvalget tilbyde nye medlemmer, at træde ind i
Diakonigruppen?
Gruppen er altid åben for nye medlemmer.
Det vil være dejligt, at have en bred tilslutning fra forskellige sogne.
Tiltag overvejes til det kommende møde.
11. Eventuelt
Ikke noget til referat.
12. Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 26. november kl. 11:30 – 13:30 i Kulturhuset, Hjallerup. Bitten
reserverer.
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