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

Diakoniudvalget
Udvalgsmøde 12. oktober 2017
Til stede: Hanne Svensmark, Else Hansen, Hans Chresten Nielsen, Bitten Pedersen, Gurli
Thomassen, Mogens Jensen, Niels Chr. Aagaard, Emma Svensson og Erik Villy Rasmussen.

Referat
1. Velkomst og sang
Else bød velkommen og herunder velkomst til Emma og gav udtryk for at vi glæder os til
samarbejdet.
Velkommen til Niels Chr. Aagaard, Ørum. Dejligt at du vil være med i udvalget.
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger.
2. Emma, har du noget at informere os om, (som ikke er med på dagsordenen)
Orientering om foredrag med Lise Trap den 16. november i Hjallerup Kulturhus. Der er lavet plakat
herfor. Emma bestiller forfriskning mm. i Kulturhuset.
Emma har haft møde med forældrene fra Feriehjælp 2017. Ide om at etablerer familiefællesskab
med disse. Emma arbejder videre med dette.
Emma gav udtryk for, at hun er glad for at være ansat i vikarstillingen.
3. Lidt fra visionsdagen den 26. september, og hvad den bragte af forslag til nye opgaver.
En person, Inger Malgaard, skrev sig på listen og vil gerne modtage referater fra vore møder.
a. Samtalegrupper for unge med psykiske problemer
Ide med at vi kunne tilbyde et undervisningstime til konfirmanderne, f.eks. via tilbuddet ’En af os’.
Emma undersøger mulighederne og rundsender til udvalget.
På tjenstligt konvent kunne det drøftes om præsterne har interesse herfor.
b. Børnesorggrupper
Emma vil undersøge konkret mulighed.
c. Tiltag for ældre der er ensomme, f.eks. som sognecafeen i Dronninglund eller lignende.
Der kommer ca. 25 hver gang i Dronninglund. Der er frivillige, der står for værtskabet.
5 Flygtninge – hvad gøres der for dem i sognene?
Emma har sendt en henvendelse til menighedsrådene. Tilbagemeldingerne er, at der ikke er
aktiviteter.
Brønderslev har haft aktiviteter, men flygtningecenteret er nu lukket. Der afholdes internationale
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gudstjeneste et par gange om året.
Dronninglund har dåbsundervisning til interesserede. Der udspringer forskelligt diakonalt arbejde
og skabt relationer herudfra.
Kunne vi realiserer noget tværkirkeligt? Kan vi etablerer en gruppe frivillige, der vil tage tiltag til
arbejde med flygtninge. Niels Chr. vil gerne være med heri.
6. ”Elsk Danmark” Et relativt nyt projekt i Folkekirken
Der er tre hovedord: Venlighed – gæstfrihed – hjælpsomhed.
Det er frivillige, der går ud og engagerer andre via happenings o. lign.
Der skal hvert sted være en kontaktperson. Gruppen skal have et navn, komme til ét fælles årligt
netværksmøde og deltage i et årligt fælles arrangement. Når der er happenings, skal der bæres et
T-shirt med logoet.
Vi ønsker, at sætte det på næste møde og vil også der finde en mulig tovholder. Det er muligt, at
læse mere om ideen ved at google Elsk Danmark.
7. ”Livs øjeblikket” Tag fat der hvor livet gør ondt ved Johnny Sort.
Det tages med på det kommende møde evt. sammen med ”Elsk Danmark” – ideen.
8. Gaver til udsatte familier i Provstiet.
Der er god erfaring med indsamling af gaver (til børn), der kan gives væk til familier, der ikke har
mulighed for at købe. Det har været en stor succes. Kunne det praktiseres som et projekt i
provstiet? Det skal være lokalforankret og der skal være ildsjæle, der koordinerer det.
Emma udarbejder en skabelon til omdeling til menighedsrådene.
Vi får det omtalt på Formandsmødet den 8. november.
9. Diakonidag i Stiftet den 2. november kl. 16.30 – 21.00 i Folkekirkens Hus
En temadag om diakoni med fokus på ensomme.
Hans Chresten, Alice Juul, Emma, Else, Bitten og Erik deltager heri, evt. også Gurli. Emma
koordinerer tilmeldingerne. Mogens er ligeledes tilmeldt via Brønderslev menighedsråd.
Provstiets diakoni temadag om demens, den 11. november kl. 10.00 – 15.00 i Hjallerup
Kulturhus.
Emma har afholdt møde med de to oplægsholdere, Malene Højbjerg Tarp og Birgitte Viftrup
Mortensen og sammen har de fået udarbejdet et program for dagen. Temaet bliver Grib
øjeblikket. Der er sendt pr til alle præsterne samt til Frederikshavn provsti.
Vi sender herudover til alle menighedsråd, ansatte i provstiet, Alice i Dronninglund, Hjørring
Nordre og Søndre provsti, Aalborg Nordre provsti og evt. andre, der har tilgang til relevante
deltagere.
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En spændende invitation på Filadelfia i Dianalund, den 1. november – se tidligere
udsendt materiale.
Hans Chresten, Else og Emma deltager samt Inge Hansen. Erik tilmelder gruppen. Hans Chresten
kører.
10. Eventuelt.
11. Næste møde
Onsdag den 22. november kl. 10.00 – 11.30 i Hjallerup Kulturhus. Bitten bestiller lokaler.
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