
Referat af møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 
torsdag den 16. marts 2017 kl. 10.00-12.00 i Simon Peters Kirke, Kolding 

 
Deltagere: Kirsten M, Elizabeth P. O., Eva W.L, Bjarne H, Tove B.J, Michael M 
Afbud: Annette Lyster-Clausen 
 

1. Referent Michael M. 

2. Dagsorden godkendt  

3. Referat fra sidste møde blev godkendt. 
 

4. Opsamling på studietur til London (rapport vedhæftet). Erfaringer vi vil tage med os i 
udvalgets videre arbejde: 
Der er udfærdiget en rapport, som er sendt til stiftsrådet. Udgifterne fordeles over 2016 -17, 
så der er god luft i budgettet i 2017, hvor vi har budgetteret med 28.000 til turen. 
 
A. Bjarne H. rejste spørgsmålet, hvor de konservative/evangelikale miljøer var i projekterne i 
London såvel som i DK?  
 
B. Det var inspirerende at se, hvordan de forskellige religioner arbejdede sammen om at 
understøtte lokalsamfundet som i Leicester, hvor moskeer, kirker og synagogen arbejdede 
sammen om varmestue. 
 
C. Spændende at høre fra bl.a. Primrose Hill om ”Unpacking the language”, hvor imamer, 
præster og rabbinere havde samtaler om ex. skriftsyn. 
 

5. Siden sidst ved udvalgets medlemmer (3 min. pr. provsti). 
Nyt fra Kolding 
Tirsdag den 7. november kl.19-21 afholdes ”Din tro Min tro”, om aftenen som et åbent 
arrangement for alle. 
Tyrstrup Kirke har valgt at holde Middag på tværs 3 gange om året og nu to tværkulturelle 
gudstjenester med fokus på immigranter og flygtninge. 
Kvindernes Internationale bededag samlede mere end 100 i Tyrstrup. 
Elizabeth har været med til at arrangere dette års Kvindernes Internationale kampdag. EPO 
stod for at arrangere en maleriudstilling på Kolding bibliotek. Det lykkedes at inddrage 
kvinder fra nye målgrupper i form af kvinder fra Afghanistan, Iran, Syrien. 
 
Nyt fra Vejle 
Præstestillingen i Løget skal besættes påny og derfor er det atter i spil, hvor de 
internationale gudstjenester skal placeres. Der arbejdes med, hvem målgruppen skal være. 
Søndag 26. marts kl. 12-16 er der arrangeret et gensidigt besøg mellem kirken og moskeen 
i Løget. Der er fokus på godt naboskab i form af tro, kultur og mad. 
Ifm. reformationsfejringen får Vejle besøg af Abrahams Børn på Søndre Torv. Tove Bjørn 
skal stå for ”Troscafeer”. 
 
Nyt fra Fredericia 
Legepladsen ”Bro ml. tro” er fjernet. Hannerup har 2 årlige ”Jorden rundt” aftener. Michaelis 
kirke har planer om 5-6 internationale aftener årligt. Den første er afholdt. 



 
Nyt fra Haderslev 
Multicafe hver mandag for asylanter og andre kører stabilt. 
Kirkefolk begynder med lektiehjælp i Vojens. 
 

6. Nyt om asylsituationen i stiftet (Eva Løbner). 
Asylkoordinator Birgitte Daabeck har sagt op. Stillingen er genopslået. 
Materialet: ”Tro i mødet” er ved at blive oversat af F&R og kommer som online materiale på 
farsi og arabisk.  
Asylpræsterne har været på kursus i traumekursus, som udbydes af Bibelselskabet. Der er 
et stort behov for at håndtere traumatiserede flygtninge. 
I Åbenrå er der blevet uddannet 18 mentorer i et pilotprojekt. Formålet er at hjælpe frivillige 
og flygtninge. Eva W. Løbner er certificeret til at uddanne mentorer rundt i stiftet. (På tværs 
mentor netværk). En mentoruddannelse kan tages på to gange 4 timer og følges op af 
samtale og ”erfa-møder”. 
Frihed for alle i tro og tale er klar til at blive bredt ud efter erfaringer fra Jelling asylcenter. 
 

7. Inspirationsdag til efteråret. 
Udvalget gik i brainstorm og der er afsat 1 time på næste møde i maj. 
Mulige emner er: 
Ateisme. Hvordan fremme frivillighed i det tværkulturelle – i relation til mentorprojektet fra 
Åbenrå. Dialog og mission. 
Vores dagsorden med religionsmøde skal fortsat varetages. 
 

8. Erfaringerne fra provstimøder med punkt om præsteuddannelse i et samfund med 
forskellige religioner og livssyn (Tove Bjørn). 
Tove har været på provstibesøg to gange med ”Fremtidens præst” og skal afsted igen. 
 

9. Nyt fra F&R i Danmark  
• Netværkskonsulent Jarl Ørbæk Christensen stopper sin ansættelse i F&R.  
• Referat fra F&R bestyrelsesmøde er fremsendt.  

Bemærk den nye hjemmeside www.religionsmoede.dk, som er nyttig ressourcebank 
• Rapport fra konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2016 omdeles. 
• Karina Steincke og Kirsten Münster deltager her fra stiftet i 2x2 dages skriveseminar 

på FUV i foråret, mht. at udarbejde supplement til dåbsoplæringsmaterialet 
”Kristusvejen”, som målrettes holdundervisning. 
 

10. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg 
Intet. 

11. Nyt i relation til stiftsadministrationen (årsrapport vedhæftet) 
Årsrapporten tages til efterretning. Kirsten efterspørger økonomi oversigt fra stiftet. 
               

12. Evt. 
Kirsten er indtrådt i bestyrelsen for Rehabiliteringscenter for Torturofre - Jylland.  
Kommende mødedato: onsdag 24. maj kl.10-12 i Simon Peters kirke.                                 

 

Michael Markussen, referent 


