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VÆRKTØJSKASSE 
- med ideer til at inddrage mellemkirkelige aktiviteter eller kontakter i menighedens liv

Det Mellemkirkelige Udvalg i Haderslev Stift har i nogen tid arbejdet på ideer og for-
slag til brug for menighedsrådene, når det gælder muligheder for at gøre erfaringer og 
hente inspiration på det mellemkirkelige område.

Her følger en ”værktøjskasse” med en række ideer,  kontaktmuligheder og links.

Vi opfordrer menighedsrådene til at tage mellemkirkelige aktiviteter op på møder f. eks 
en gang om året.

Værktøjskassen er tænkt som inspiration med muligheder, der kan passes ind i lokale 
sognes vilkår.

Nogle af  aktiviteterne kan tænkes ind i kirkeårets forløb.

Der er anført kontaktpersoner, der evt. kan hjælpe på vej til realisering af  arrangemen-
ter samt forslag til foredragsholdere og links til de enkelte forslag.

Der kan i begrænset omfang søges støtte i stiftet til aktiviteter, der falder indenfor ud-
valgets formål eller særlige indsatsområder.

Ideer til aktiviteter i sognene
Hver overskrift er link til et emne:



Evangelisk Alliance

 
Evangelisk Alliance er en international fælleskirkelig organisation, stiftet i midten af  
1800 tallet.

Dens udgangspunkt er konservativ evangelisk kristendomsforståelse, men det lokale 
arbejde i flere danske byer vidner om et bredere mellemkirkeligt arbejdsgrundlag.

Abejdsgrundlaget er følgende
• Fungere som lederforum og samarbejdsformidler for ledere i kirke og mission i 

Danmark

• Bygge relationer mellem evangeliske/evangelikale kristne i Danmark og internatio-
nalt

• Kalde kristne til bøn for samfundet, kirken og kristen verdensmission

• Levendegøre vision for mission og evangelisering lokalt og globalt

• Kalde kristne til omsorg (forbøn, solidaritet, fortalervirksomhed) for forfulgte kristne

• Være kontaktpunkt og inspirationsformidler til lignende internationale bevægelser 
som World Evangelical Alliance, European Evangelical Alliance, Lausanne Com-
mittee for World Evangelization

Hjemmeside
www.evangeliskalliance.dk 
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http://evangeliskalliance.dk


Forslag til foredrag  
om mellemkirkelige temaer

Det kan være udbytterigt at sammenkoble en gudstjeneste med et tema og foredrag.

Eller I kan arrangere en temaaften i sognet i forbindelse med et foredrag.

Dage med temaer i den sammenhæng kan være: 

• Sankt Stefans dag (2. juledag) omkring forfulgte kristne

• FN-dagen (24. oktober) omkring kirkernes fredsarbejde

• Kristi Himmelfarts dag og Pinsen omkring ydre missions rolle før og nu.

Forslag til Foredragsholdere

Niels Henrik Arendt:  ”Hvad sker der med kristendommen ude i den store verden?”

Jørgen Holm: ”Dansk kirke- og folkeliv syd for grænsen.”

Steen Haarløv: ”Et halvt års præstetjeneste i en reformert kirke.”

Mogens Mogensen: ”Hvad betyder de verdensdækkende kirkelige organisationer?”

Hjemmeside
Link til Folkekirkens mellemkirkelige råd: www.interchurch.dk 
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http://interchurch.dk


Økumeniske kirkevandringer

En kirkevandring er en god måde at besøge hinandens kirker på. En kirkevandring kan 
skabe kontakter og forøget forståelse for kirkernes egenart.  

Kirkevandringer kan have mange former. Ofte er der i de kirker der besøges en litur-
gisk andagt eller/og et kirkemusikalsk indslag. Eventuelt er der også mulighed for en 
kort orientering om kirkerne. En mulighed er også, at tilbyde deltagerne at købe for-
friskninger i en af  kirkerne.  

En kirkevandring vil være velegnet som aftenarrangement i sommerhalvåret. En kirke-
vandring vil være et arrangement som også kan have interesse for turister. 

Hjemmeside
Link til hjemmesider: www.kirkevandring.dk,  www.evangeliskalliance.dk 

Kontaktperson
Peter Grønlykke, Sct. Marie Kirke, Sønderborg (erfaring med pilgrimsvandringer)

Og diverse turistbureauer.
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Konfirmandarbejde

Link til Konfirmand Aktion: www.konf.dk
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http://konf.dk


Kvindernes internationale bededag

Kvindernes internationale bededag er en verdensomspændende økumenisk bevægelse 
for bøn og handling.

Hvert år - den første fredag i marts - forener Bededagen kristne kvinder i mere end 180 
lande i et verdensomspændende fællesskab omkring bøn og handling. I Danmark afhol-
des Bededagen godt 60 steder. 

På hjemmesiden kvindebededag.dk kan du finde mere information og materiale om 
Bededagen og Danmarks Økumeniske Kvindekomité.

Hjemmeside
Link til dansk hjemmeside: www.kvindebededag.dk

Link til international hjemmeside: www.wwdp-natcomm.org
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Menighed besøger menighed

Dette arrangement er i udgangspunktet tænkt som et enkeltarrangement hvor to me-
nigheder bliver enige om på skift at bytte eget kirkerum og præst ud med hinanden. 
Det kan være to sognemenigheder i Stiftet. Det kan være en sognemenighed og en 
dansk menighed syd for grænsen. Det kan også være sognemenigheder der på denne 
måde tager kontakt med migrantmenigheder  eller andre kirkesamfund . 

Arrangementet kan med fordel kombineres med en menighedsudflugt, kirkefrokost el-
ler lignende.

Hjemmesider
Link: www.migrantmenigheder.dk

Link: www.dks-folkekirken.dk
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Forslag til temaer om mission og dialog

I kan tilrettelægge en temadag over emnet med gudstjeneste, fællesspisning og foredrag.

Har I tradition for indsamling i sognet til et bestemt projekt, kan dagen bruges til oplys-
ning om projektet.

Dage i den sammenhæng kan være:

• Kristi Himmelfarts dag

• Pinsen

Temaer kan være 
• Missionens historie før og nu:  

Kirkens rolle i vestens indflydelse på den tredje verden.

• Forholdet mellem kristen mission og religionsdialog.

Forslag til foredragsholdere
• Mogens Mogensen

• Birger Nygård

• Kresten Skriver Frandsen

Hjemmeside
Link til Mellemkirkeligt Råd: www.interchurch.dk 

Link til ”Folkekirkens Missions Arbejdsgruppe”: www.interchurch.dk/om-os/arbejds-
grupper/arbejdsgruppen-vedr-folkekirkens-mission/
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Forslag til arrangementer omkring  
reformationsdagen

• I forbindelse med den årlige reformationsdag den 31. oktober kan I tilrettelægge en 
studiedag med foredrag om reformationens arv og tradition set i nutidigt perspektiv.

• I kan også se på salmesangens betydning i den protestantiske kirke.

• Måske har jeres sogn historiske optegnelser eller andet, som vidner om reformati-
onstiden, og som kan være temaet for en sogneaften.

Forslag til arrangementer omkring  
Lutherjubilæum 2017

• Studiekreds om den lutherske reformations opgør med den katolske kirke og de 
senere forsøg på tilnærmelser mellem de to kirker og andre trossamfund (økumeni).

• Foredrag/Koncert(række) omkring reformationens musik og sang i veksel med ny-
ere kirkemusik.

• Projekt med konfirmander og frivillige omkring reformationstidens verdensbillede, 
rollespil…

• Reformationsseminar i Haderslev hvert år i oktober

Hjemmeside
Se www.Luther2017.dk 

 

Forslag til Foredragsholdere
Peter Lodberg (det økumeniske)
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http://luther2017.dk


Forslag til studiekredse og bibellæsninger

I kan invitere andre trossamfund til foredrag og samtaler omkring kirkehistoriske 
temaer i dansk og international sammenhæng, og derigennem afdække baggrund for 
konfessionelle forskelle.

I kan også etablere studiekredse sammen med andre trossamfund om bibellæsninger og 
baggrunden for forskelle og ligheder i de forskellige gudstjenestetraditioners form og 
indhold.

I kan arrangere ”kontekstuel bibellæsning”, hvor den samme tekst læses og tolkes af  
personer fra forskellige trossamfund som oplæg til samtale.

Det hele kan kombineres med besøg i hinandens kirker til gudstjeneste, og evt. tilrette-
læggelse af  en fælles gudstjeneste.

Forslag til kontakt til andre trossamfund i Haderslev stift

Brødremenigheden   Kontakt: Jørgen Bøytler

Den reformerte kirke  Kontakt:  Sabine Hofmeister

Den romersk-katolske kirke   Kontakt: Romersk Katolske Kirkes hjemmeside (Kolding, Vejle, 
Haderslev, Aabenraa, Fredericia og Sønderborg)

Den rumænsk-ortodokse kirke Kontakt: Christianskirken i Sønderborg

Baptistkirken

Metodistkirken    Vissingsgade 15, 7100 Vejle (75 82 06 02)

Omkring kontekstuel bibellæsning
Kontakt: Mogens Mogensen
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http://katolsk.dk/1117/


Studierejser

Et enkelt sogn eller flere nabosogne kan (evt. med støtte) arrangere en studierejse til 
udlandet for at lære en anden kirkes eller menigheds liv og vilkår at kende. Hvis det 
er hensigtsmæssigt at samle flere ved at arrangere rejsen i provsti regi, er det også en 
mulighed. 

Eksempler på rejsemål kunne være danske og tyske menigheder i: 

• Sydslesvig

• Hamburg

• Wittenberg

• England 

• og mange andre

Hjemmeside
Link til Folkekirkens Mellemkirkelige Råd: www.interchurch.dk

Eksempel på studierejse
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd arrangerede i 2011 en meget spændende studietur til London. På tre 
dage med blot to overnatninger nåede vi at få mange indtryk. 

Vi begyndte med at møde repræsentanter for den lutherske kirke i England  i The Augustana Centre. 
Derefter tog vi ud til den danske kirke i London Sct. Katharina´s, hvor Else Hviid fortalte om kirkens 
vilkår og arbejde. Hun havde inviteret en præst fra sit engelske nabosogn, der gav et meget levende indblik 
i dagligdagen i et multikulturelt London-sogn. 

Vi besøgte Church of  England’s hovedsæde ved siden af  Westminster Abbey og fik præsenteret kirkens 
struktur, økonomi, præsteuddannelse og rekruttering, og den grundlæggende frivillighedskultur der bærer 
kirken.  

Vi besøgte en menighed på en flodbåd, som tilbyder gudstjeneste i frokostpausen midt i det nye finanskvar-
ter ”Canary Wharf ” hvor 93.000 mennesker dagligt arbejder. Og endelig besøgte vi et tværkulturelt og 
interreligiøst mødested i en tidligere kristen kirke. Og så var vi til aftensang i Westminster Abbey.
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Venskabsmenigheder  
– hvordan kommer man i gang?

Går I med tanker om at få en venskabsmenighed, er der mange gode muligheder for 
at få hjælp og vejledning. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd har en hjemmeside, hvor 
man kan læse om andres erfaringer, få tips og ideer eller hjælp til at komme i gang.

Information og kontakt
Det mellemkirkelige råd har udarbejdet en praktisk guide til venskab over grænser, som 
man kan få gratis ved at henvende sig  til sekretariatet:   
www.venskabsmenighed.dk/kontakt

Man kan også kontakte nogle af  de menigheder i stiftet som allerede har venskabs-
menigheder: 

• Haderslev Domsogn

• Mølholm Sogn

• Nørremarkens Sogn (Vejle)

• Christians Sogn (Sønderborg)

• Vamdrup Sogn

Hjemmeside
Link: www.venskabsmenighed.dk                                                                                                                                  
Link: www.dsuk.dk/venskabsmenigheder                                                                                                                              
Link: www.trosfrihed-forfulgtekristne.dk/projektet/venskabsmenigheder
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Verdenskirkemusik

Der er mulighed for at inddrage musikken, hvis man vil etablere et mellemkirkeligt ar-
rangement.

Man kan invitere til Musikcafé eller invitere musikere fra internationale eller oversøiske 
menigheder.

Inspiration
Få ideer på Google ”verdenskirkemusik”.  

Hjemmeside
Link: www.bparendt.dk
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http://www.bparendt.dk


Økumeniske fællesgudstjenester

Økumeniske fællesgudstjenester kan holdes året rundt. Men der er opstået en vis tradi-
tion for at bruge 2. pinsedag til en økumenisk fællesgudstjeneste, hvor forskellige kristne 
kirker holder gudstjeneste sammen. Årstiden åbner mulighed for at det kunne være en 
friluftsgudstjeneste. Nogle steder kombineres en fællesgudstjeneste med kirkefrokost og 
foredrag.

Hjemmeside
Link til Økumenisk Ungdom: www.duf.dk/om_duf/dufs_medlemmer/oekumenisk_
ungdom/

Danske kirkers råd: www.danskekirkersraad.dk

Evangelisk Alliance: www.evangeliskalliance.dk

Migrantmenigheder i Danmark: www.migrantmenigheder. dk
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Fremmedsprogede gudstjenester

Der er i Haderslev Stift flere steder mulighed for at deltage i gudstjenester på tysk og 
engelsk, ligesom der også er nogle migrantmenigheder, der holder gudstjenester på 
andre sprog.

Den tyske kirke har i sommermånederne tilbud om” Urlaubsseelsorge”.

Information
Se nærmere på de relevante hjemmesider:

• Nordschleswigsche Gemeinde, flere steder    -  tysk

• International menighed, Simon Peters kirke i Kolding  - engelsk

• Christianskirken Sønderborg      - rumænsk

• Nørremarkens kirke i Vejle      - grønlandsk
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Medlemmer af  
Det mellemkirkelige udvalg i Haderslev Stift

Dorte Sørensen,  
Hjortevej 16,  
7000 Fredericia   
sorensen@tungelund.dk

Dorthe Esbjørn Holck,  
Barsmark Bygade 201,  
6200 Aabenraa  
dorthe.holck@yahoo.com

Kjeld Claudi Rasmussen,  
Grundtvigs Allé 133,  
6400 Sønderborg   
kcr@km.dk

Leif  Arffmann,  
Jellingvej 39, st.1,  
7100 Vejle   
lar@km.dk

Mogens Mogensen,  
N.J. Holms Park 55,  
6070 Christiansfeld     
Mogensen@intercultural.dk

Marianne Christiansen,  
Ribe Landevej 37,  
6100 Haderslev    
mch@km.dk

Jochen Arndt,  
Adelbykamp 35, 
D-24943 Flemsborg 
jjarndt@hotmail.de
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