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Referat fra møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 
tirsdag 15. aug. 2017 kl. 13.00-15.00 i Simon Peters Kirke, Kolding 

  
      Tilstede: Mette L., Kirsten M., Anette Lyster C., Tove Bjørn, Michael M 
       Afbud: Bjarne H., Eva L. 
 

1. Referent 
Michael 

2. Dagsorden 
Denne blev godkendt 

3. Referat godkendt  
Denne blev godkendt 
 

4. Status på inspirationsdag 
Inspirationsdagen kommer til at foregå i Hammelev sognehus tirsdag 3. okt. kl. 16.00. 
Temaet er: Er vi bange for religion i det offentlige? 
a. Indledning ved journalist Mads Sandemann fra JV 
b. Oplæg om religion i sundhedssektoren ved kredsformand i Dansk Sygeplejeråd John 
Christiansen – efterfulgt af input fra panel bestående af biskop Marianne Christiansen og ?. 
(Kirsten efterlyser deltager). Herefter summegrupper, efterfulgt af debat i salen. 
 
c. Oplæg om religion i det kommunale rum ved integrationsmedarbejder i Odense kommune 
Abdinoor Adam – efterfulgt af input fra panel bestående af folk, som Tove B. er i færd med 
at finde. Herefter summegrupper, efterfulgt af debat i salen. 
 
d. Opsamling ved formand for F&R Annette Bennedsgaard En dansk model for 
sekularisering. 
 
e. Afrunding. 
 
PR: Birthe Jørgensen laver programmet færdig. Skal ligge klar senest 1. sept.  
Kirsten M. laver en artikel til aviserne. Vi lægger hver især programmer på rådhuse og 
sygehuse. Elizabeth lægger op på Venligboernes facebook i Kolding og Vejle.  

 
5. Forslag fra asylkoordinator Mette Læborg om samarbejde omkring studietur til Kbh. 

Mette L. er i opstartsfasen af at planlægge en menighedsrådstur til København fra d. 4.-5. 
november. Tværkulturelt center afholder en konference fra d. 3.-5. november, hvor det er 
tanken at deltage i noget af arrangementet lørdag, og om søndagen ønsker man at deltage i 
Apostelkirkens gudstjeneste (som oversættes til farsi) og bagefter høre om Niels Nymann 
Eriksens tanker om flygtningearbejdet (der afventes stadig svar fra ham ift. dato).  

Ideen er at det skal være en slags inspirationstur for de nye menighedsråd, hvor de vil 
kunne få nogle inputs til arbejdet med flygtninge. Folkekirkens Asylsamarbejde hjælper med 
at arrangere turen.  
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Mette spurgte til transport, overnatning, Tværkulturelt Centers årsmøde. Elizabeth P. Olesen 
er med til at arrangere de årlige konference på tværkulturelt center og vil stå til rådighed 
som sparringspartner for Mette.   

6. Siden sidst ved udvalgets medlemmer (3 min. pr. provsti) 
 
Kolding:  
De tværkulturelle sommerlejre var også i år en stor succes.  
 
DT-MT i Kolding er ramt af en dybere konflikt i gæstelærerteamet. Samarbejdet med de 
jødiske gæstelærere er blevet afbrudt. 
 
24. august er der opstart af et nyt internationalt kor i KIC med fokus på engelsks sproget 
kirkemusik. (31 har foreløbig meldt sig til optagelsesprøven) 
 
16. september medvirker KIC i Koldings kommunes velkomstdag for flygtninge  
 
10. oktober 19-21 i Simon Peters Kirke: Inspirationsaften med psykolog Olu Robbin-Coker 
”At leve med sorg: Flygtninges traumer” den (program vedhæftet). Alle er velkommen og det 
er gratis at deltage. I Kolding er den særlige målgruppe undervisere i sprogcafe og de 30 
venskabsfamillier i provstiet. 
 
Vejle:  
Bente Rosenkranz er ansat i Løget som sognepræst og sammen med Tove Bjørn og 2 
øvrige præster fra bykirkerne ansvarlige for de fremtidige internationale gudstjenester i 
Vejle. I efteråret vil disse foregå i Nørremarkskirken. Hvor disse kommer til at ligge i 
fremtiden i Nikolai sogn er endnu uvist. Der arbejdes på at få et internationalt kor opstartet. 
 
Jfr. sidste referat kommer installationen Abrahams Børn til Vejle i efteråret, hvor der i den 
forbindelse vil være ”trossamtaler” i Løget Kirke og Nørremarkskirken. 
 
Hedensted:  
Annette l.  har været i Dresden, hvor man kan få dobbelt kirkelig medlemskab af den 
katolske og den protestantiske kirke. Var det en idé i DK? 
 
Haderslev: 
En ny sæson starter op med Middag på tværs, Kvinder møder kvinder, 
kontaktfamilieordning m.m. (program er vedhæftet). Der er opstartet sprogcafé for 
skoleelever i Vojens. 
 

7. Nyt om asylsituationen i stiftet (Mette Læborg) 
ML er i færd med at opdatere hjemmesiden, så hvert provsti får deres egen side. ML vil 
gerne lave en folder til hvert provsti, som samler de aktiviteter, der foregår. ML bidrager med 
et religionssociologisk perspektiv på Abrahams børn i Vejle, hvor ML laver et spørgeskema, 
som skal kortlægge, hvor deltagernes religiøse ståsted er. 
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8. Nye initiativer? Biskoppen og stiftsrådsformanden efterspørger et Religionernes Råd og 
Faith Harmony Week. 
Vi inviterer biskoppen til næste møde, hvor vi gerne vil høre nærmere om de tankerne bag 
Religionernes Råd og Faith Harmony week. 
 

9. Nyt fra F&R 
a. Referat fra seneste bestyrelsesmøde (medsendt som bilag): 
Birgitte Møldrup orienterede bestyrelsen om projektet: ”Frihed i tro og tale” 
Der er vedtaget en ny handlingsplan for 2017-2020. 
 
b. Ansættelse af ny konsulent Ane Kirstine Brandt, tidl. lektor på læreruddannelsen på UCC. 
 
c. Ansøgning fra F&R om økonomisk støtte til KMS konference er videresendt til Haderslev 
Stift. Udvalget har budgetsat 4.000 kr. til formålet. Konferencen i år foregår 11. nov. i Minjah 
ul-Quran i Kbh NV om emnet ”Religiøs digital dannelse”. (Medsendt som bilag). Vi har 
godkendt ansøgningen. 
 
d.  F&R gør opmærksom på mulighed for at søge pulje. Kan vi bruge den til noget? Please 
see here with a call for proposal for NGOs on combating racism, xenophobia and 
Antisemitism: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-
raci-ag-2017.html . Vi vurderer, at vi ikke aktuelt kan bruge puljen til noget. Men godt at F&R 
gør opmærksom på muligheden. 

10. Nyt fra Haderslev Stift 
Intet nyt. 
 

11. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg 
Leif Arfmann står for en tur til Prag i foråret, hvor der kan deltage 2 rådsmedlemmer fra hver 
provsti. 
Der planlægges en tur til Rumænien i december med fokus på kirkefejring i lyset af Luther-
året. 
 

12. Evt. 
Link til Folkekirkens Asylsamarbejde om ny pjece som præsentation af Folkekirken på 
forskellige sprog: http://www.interchurch.dk/aktiviteter/asylsamarbejde/nyheder-asyl/traed-
indenfor-folkekirken-er-aben 
Ny mødedato sendes af Kirsten M. når der er fundet en dato, hvor Marianne C. kan jfr.pkt. 8 
 
 
Ref. Michael Markussen 15/8 


