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Udvalg - Diakoniudvalg
Formål
Diakoniudvalget har til opgave at sikre et åbent socialt fællesskab ved Vamdrup kirke og opfordre
til: Tjeneste for andre, hjælp til dem som har det svært både menneskeligt og økonomisk og give gode
oplevelser.

Ansvarsområde og opgaver
Diakoniudvalget har ansvaret for det diakonale område ved Vamdrup Kirke.
Udvalget har ansvaret for at støtte, opmuntre og udfordre diakonalt arbejde ved kirken, det gælder både
arbejder ledet af lønnede og frivillige medarbejdere. Desuden har udvalget ansvaret for kontakt til de
ansvarlige for:
 Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
 Venskabsmenighed
 Onsdagscafé
 Feriehjælp og udflugter for sårbare familier
 Kirkefestival (arr. af VKL)
 Sognetur
 Middag på tværs arr. i samarbejde med provstiet
 Besøgstjeneste
 Venskabsfamilier for flygtninge
Nye opgaver, som diakoniudvalget vil forsøge at indarbejde:
 Samarbejde med andre foreninger f.eks. Ældre hjælper ældre, Røde kors, Dansk Folkehjælp,
Mødestedet
 Kirkekørselsordning/logistik/samkørsel. Tovholder/kørselsleder
 Ræk en hånd ud - praktisk diakoni
 Kontakt mellem syge eller tidligere syge
Udvalget har minimum 4 årlige møder. Ansvar for dagsorden og referat har formanden for udvalget.
Min. tages der kontakt med alle grupper én gang årligt.

Udvalgsstørrelse og sammensætning samt referencer
Udvalgsstørrelse og sammensætning: Udvalget består af 3-5 medlemmer dog højest 5 medlemmer.
Med i udvalget skal sidde 1 medlems af MR, formanden for VKL og kirke- og kulturmedarbejderen.
Udvalgsformanden udpeges af udvalget selv og sidder for 2 år ad gangen.
Refererer til: Diakoniudvalget refererer til MR gennem et menighedsrådsmedlem i udvalget. En gang
årligt udarbejder diakoniudvalget en skriftlig rapport til MR. Rapporten skal indeholde evaluering af
udvalgets arbejdsområde samt de fremadrettede planer. Ved mindre løbende sager orienteres MR pr.
mail.

Økonomisk kompetence
Udvalget tildeles af MR et årligt budget. Udvalget er ansvarlig for at holde sig indenfor den fastlagte
budgetramme. Budgetlægningen skal normalt være klar omkring 1. maj. Ved større udgifter kan udvalget
søge MR om yderligere midler.

Bemærkninger
Menighedsrådet er øverste myndighed
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