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

Diakoniudvalget
Udvalgsmøde 31. januar 2016
Hjallerup.
Til stede: Else Hansen, Bitten Pedersen, Marie Kirketerp og Erik Villy Rasmussen.

Referat
1. Velkomst
Else bød velkommen.
2. Referat fra det seneste møde
Gennemgået.
3. Maries hjørne
1) Orientering om et møde med Pia Uth i forhold til synliggørelse af sorggrupperne mm.
2) Orientering om Familiefællesskaberne, Brønderslev, Jerslev og Hjallerup.
3) Orientering om ny netværksgruppe af diakonipræster i Danmark. De har afholdt et møde
i Aarhus. Der er fokus på, at det skal være et ideforum og med en indbyrdes sparring. Det
er meget givende…
4. Udflugt til Fårup Sommerland (den 30. april og i juli)
Vi afventer svar fra Fårup i forhold til mulig fri entre den 30. april. Marie tager en fornyet
kontakt. Vi vil tilbyde familiefællesskaberne til at deltage denne dag, så det er for
familierne og de frivillige derfra.
Vi ønsker at gennemføre en dag i juli som i 2016. Dette planlægges på et kommende møde.
Der blev tildelt kr. 5.000 i § 18 midler i 2016. Marie og Erik søger igen.
5. Feriehjælp 2017
Marie søger om to kvoter i samarbejde med Brønderslev Sogn. Else får afklarer med
Brønderslev Sogn, om vi igen går sammen om ferien. Vi ønsker at være i Jesperhus
Feriepark. Et navngivet par spørges om de vil være de ansvarlige med forberedelser og med
deltagelse i ugen.
6. Temadag om demens i efteråret
Vi ønsker at arrangerer et eftermiddagsmøde for pårørende, frivillige og ansatte, evt. i
oktober. Marie undersøger mulige oplægsholdere.
7. Er der behov for at justere på ”strategien i vores diakonale arbejde”?
Det er godt engang imellem at få taget ’tingene ned fra hylden’ og gå det igennem; der er
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jo ikke en færdig facitliste for vores tilgang til diakonien. Emnet tages op på et kommende
møde.
8. Tese 4 i folderen ”Få talt om det”
Udsættes.
9. Kort resumé af juleaftenen i Brønderslev sognegård
Det blev en dejlig aften med masse af god stemning og forventninger. Der blev fundet et
værtspar og der var god deltagelse af øvrige frivillige. 51 deltog. Der blev udtrykt stor
respekt for arrangementet, der havde deltager fra forskellige steder fra provstiet og nogle
stykker uden for provstiet.
10. Eventuelt
På det kommende udvalgsmøde vil vi drøfte et møde med fokus på sorg, der afvikles i
forbindelse med Alle Helgen.
11. Næste møde
Forslag: 1) onsdag den 1. marts kl. 15.00 – 17.00 eller 2) tirsdag den 14. marts kl. 15.00 –
17.00. Sted: Brønderslev.
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