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Referat: Møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 

onsdag 24. maj 2017 kl. 10.00-12.00 i Simon Peters Kirke, Kolding 

 

Til stede: Kirsten Münster, Elizabeth Padillo Olsen, Eva Wiwe Løbner, Michael Markussen, Tove 

Bjørn Jensen, Bjarne Hvid, Mette Hee Læborg 

Afbud fra Annette Lyster-Clausen 

 

Mette Hee Læborg blev budt velkommen i udvalget. Hun er ansat som asylkoordinator i Haderslev 

Stift. 

 

1. Referent: 

Bjarne Hvid 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt. 

 

4. Nyt fra Haderslev stift 

I marts har Kirsten Münster haft møde med biskoppen og repræsentanter for stiftsrådet. Der 

spørges efter, om kommissoriet for vores udvalg passer til virkeligheden. Samt om 

muligheden for at arbejde for oprettelse af et Religionernes råd, og at arrangere Faith 

Harmony week. Emnerne skal drøftes på kommende møder i udvalget. 

 

16. maj deltog Kirsten Münster i stiftsrådsmøde, hvor der blev aflagt rapport fra studieturen 

til London. 

 

Økonomi:  

Budget for sidste år: 30.000 kr. 

Heraf er brugt 21.717 kr. inkl. visse udgifter til London-turen. 

 

5. Inspirationsdag til efteråret. 

Som arbejdsemne blev valgt: Religionens plads i det danske samfund – Er religion farligt? 

- Voldspotentialet i religion vs. Religion som redskab til fred. 

- Religiøse symboler på sygehusene 

 

Emner til talere / oplægsholdere: 

- Gerne folk fra skolevæsenet og/eller sygehusvæsenet, som har problematikken inde på 

livet. 

- Repræsentanter for politiske partier. 

- Kurt Christensen vs. Jakob Skovgaard 

- Annette Bennedsgaard, formand for F&R 

- Peter Lodberg 

- Marianne Christiansen 

- Marianne Mørk Mathiesen 
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- Abdinoor Hassan (socialrådgiver, Odense) 

 

- Sted: 

- Gymnasiet i Haderslev 

- Alternativt: Hammelev. 

 

Tid: 

27. september eller 3. oktober. 

 

Udvalg: 

Tove, Kirsten og Mette. 

 

6. Siden sidst ved udvalgets medlemmer. Der er kun tid til virkeligt nyt. 

Vejle: 

International gudstjeneste før påske med deltagelse af 7 personer. 

Birgitte holder gudstjenester i Jelling. 

 

Kolding: 

10. oktober kl. 19 afholdes møde i Simon Peters Kirke: At leve med traumer v/ Olu Robbin 

Coker. 

7. november kl. 19 på gymnasiet: Din tro – Min tro. 

Michael har deltaget i nationalt møde med muslimer vedr. et islam-manifest på 28 punkter 

om familie, børn og åbenhed i dansk kontekst. Der mangler stadig meget, før dette manifest 

er brugbart. 

38 familier er venner med flygtninge. 

 

Fredericia: 

Intet nyt. 

Hannerup og Sct. Michaelis kirke arbejder hver især med internationale aftener. 

 

Haderslev: 

Inspirationsaften for danske familier viste næsten ingen opbakning. 

I Vojens starter lektiecafé efter sommerferien. 

 

7. Nyt om asylsituationen i stiftet (Eva Løbner). 

Mette Hee Læborg er ansat som asylkoordinator i stiftet. 

 

Asylsituationen i stiftet er stagneret. Ikke den store tilstrømning længere. 

 

Der er ønske om dåbsundervisning i Sønderborg. 

 

Stiftsrådet er ansøgt om at få frikøbt Birgitte Møldrup i 3 måneder til at rejse rundt med 

projektet: Frihed i tro og tale – fx til sprogcenter. 

 

Evt. sommerlejr: 

Omkring 60 i Haderslev Stift er interesserede. 
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Det er et enormt arbejde at sætte i gang. Bedst at knytte til ved de netværk, som i forvejen 

er vant til at arrangere lejre, nemlig missionsbevægelserne. Kan man forestille sig, at 

Haderslev stift kan støtte dem økonomisk i et sådant arbejde? 

 

8. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg 

Skriftlig orientering fra Anette Lyster-Clausen om, at udvalget har foretaget studietur til 

Hamburg, bl.a. med besøg på Ôkumenisches Center Hafen City, hvor man f.eks. fik indblik i 

den tyske kirkes kæmpearbejde med flygtninge. 

ALC har været på konfirmandudveksling i Wittenberg. 

 

9. Evt. 

Ny mødedato: Tirsdag d. 15. august kl. 13 – 15 i Simon Peters, Kolding. 

 

Ref. Bjarne Hviid 


