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Årsrapport for Haderslevs stiftsudvalg for tværkulturelt arbejde 
 

Udvalgsmøder Den 1. marts 2012 

Opfølgning på konference om menneskerettigheder 1. februar 

 

Planlægning af inspirationsdag i september 

 

Orientering fra møde i Haderslev med repræsentanter fra stiftsudvalgene 

 

Orientering fra F & R og Stiftets mellemkirkelige udvalg 

 

Den 22. maj 2012 

Planlægning af inspirationsdag i september 

 

Drøftelse af hvem, der tager på Missionskonference den 14.-15. juni og  

Nordisk Religionsdialog Konference 28.-30. august  

Orientering fra F & R og fra Stiftets mellemkirkelige udvalg 

 

Den 2. oktober 2012 

Evaluering af inspirationsdag 6. september 2012 

 

En oversigt over tværkulturelle aktiviteter i stiftet er færdig og videresendt til 

F&R 

 

Orientering fra F & R og fra Stiftets mellemkirkelige udvalg 

 

Den 9. november 

Michael Markussen og Kirsten Münster er indkaldt til møde med biskoppen, 

som ønsker, at udvalget udvider sit arbejdsområde, så det udover mødet med 

islam nu også indbefatter mødet med nyåndelighed/østlig inspirerede religiøse 

strømninger. Anledning er, at Lone Vesterdal, Elin Skoven, Margaret Hammer 

har færdiggjort en efteruddannelse indenfor dette felt og ønsker at træde ind i 

det tværkulturelle stiftsudvalg. 

  

Den 22. november 
Udvalget ændrer navn til Haderslev stiftsudvalg for Folkekirke og 

Religionsmøde.  

Der udarbejdes et nyt kommissorium for udvalget, som ønskes godkendt på 

det kommende stiftsrådsmøde i december. 

Orientering fra F & R og fra Stiftets mellemkirkelige udvalg 

Der arbejdes videre med en inspirationsdag i foråret 2014 for stiftets 

studerende i samarbejde med SUK. Studenterpræst Benjamin König, Kolding 

og Michael er sammen med Iben M. Davies fra SUK sat på opgaven med at 

finde ud af, om det er realistisk med et større arrangement i lighed med dem, 

SUK har afholdt i Sønderborg. 

Det har været på tale, at udvalget skulle arrangere en studietur til England, og 

der er afsat 10.000 kr. til formålet i 2013. Flere udvalgsmedlemmer vil 

eksempelvis gerne til London og se nærmere på det arbejde som foregår ud fra 

St Ethelburga's Centre for Reconciliation & Peace i London. Dorthe Holck opfordrer 

stiftets mellemkirkelige udvalg til at udbyde en studietur, som 

 



udvalgsmedlemmerne vil kunne tilmelde sig. 

 

Arrangementer i årets løb Debatdag den 1. februar på Munkensdam Gymnasium, Kolding 

Ca. 70 deltagere. 

Tema:  Religionskritik og ytringsfrihed 

Oplægsholdere: Teodor Jørgensen, Kim Arne Pedersen, Mustafa Gezen, 

Morten Kvist som debatterede muligheder og grænser for kritik og selvkritik, 

som kristendom og islam rummer.  

Inspirationsdag den 6. september i Simon Peters Kirke, Kolding 

Ca. 40 deltagere 

Tema: Ikke-voldelig kommunikation på tværs af kulturer. Formålet var at 

deltagerne igennem dialog og øvelser og input fra foredragsholderne kunne få 

en erfaring med, hvordan ikke-voldelig kommunikation, på trods af kulturelle 

forskelle, kunne skabe en ligeværdig kommunikation, der forbyggede eller 

opløste konflikter. 

 

 

Mål for det kommende år Arrangere den årlig inspirationsdag i efteråret. 

 

Arbejde videre med en større eventdag i foråret 2014 for stiftets studerende i 

samarbejde med SUK. 

 

Studietur for at blive rystet sammen som udvalg og få nye ideer til 

udvalgsarbejdet.  

 

Deltage i relevante konferencer og debatdage. 

 


