
Årsrapport for 2016: 
 
Årsrapport for stiftsudvalg: Folkekirke og Religionsmøde………………………………….……. 

 

Møder i løbet af 2016: 12. jan. 2016 

 Siden sidst fra arbejdet i provstierne. Herunder vidensdeling om 

asylsituationen mhp både diakonal omsorg og dåbsoplæring. 

 Planlægning af stand på stiftsdagen. 

 

12. maj 2016 

 Siden sidst fra arbejdet i provstierne. Herunder vidensdeling om 

asylsituationen mhp både diakonal omsorg og dåbsoplæring. 

 Planlægning af seminar 31. aug.  

 Planlægning af studietur til London 

 

5. okt. 2016 

 Siden sidst fra arbejdet i provstierne. Herunder vidensdeling om 

asylsituationen mhp både diakonal omsorg og dåbsoplæring. 

 

Udvalget holder sig orienteret om arbejdet i Folkekirke & Religionsmøde på 

nationalt plan, og henter inspiration herfra. 

 

Biskoppen er i marts vært for et møde med FN’s særlige udsending vedr. 

ytrings – og religionsfrihed, Heiner Bielefeldt. Michael Markussen og Kirsten 

Münster deltager i mødet sammen med imam Kassem Rachid. Emnet er 

situationen for religionsfrihed for minoriteter i Danmark. Bielefeldt 

udarbejder efterfølgende en rapport om status på religionsfrihed i Danmark. 

 

Annette Lyster Clausen og Michael Markussen bruger kræfter på 

tilrettelæggelse af studietur for udvalget. 

 

Tre af stiftets præster, heraf to fra udvalget, har deltaget i Folkekirke & 

Religionsmødes kursusforløb ”Teologi i praksis”. De skriver hver en artikel, 

og disse udgives i Kritisk Forum for praktisk teologi nr. 145 i sept. 2016.  

Lene Thiim, Kolding, skriver om ”Undervisning, forkyndelse og 

religionsmøde”, Tove Bjørn Jensen, Vejle, om ”Mission og dialog i et 

multikulturelt folkekirkesogn” og Kirsten Münster, Haderslev, om 

”Interreligiøs krisemarkering”. 

 

Mål for 2016: At styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger på en 

ansvarlig og indsigtsfuld måde, præget af åbenhed og respekt. I 2016 har 

særligt asylsituationen kaldt på vores engagement og bevågenhed. 

 

Arrangementer i årets løb: 6. febr, 2016 

Deltagelse med stand på stiftsdag på Haderslev Katedralskole. Personer fra 

udvalget bidrager med seminar. 

 

31. aug. 2016  

Inspirationsdag i Hammelev sognehus: ”Flygtninge og folkekirke – 

konversion, dåb og gudstjenesteliv”. Formålet er at udveksle ideer og 

materialer og at inspirere og klæde stiftets præster, medarbejdere og frivillige 

på til at være kirke både for flygtninge, der allerede er kristne, og dem der 

gerne vil være det.  

Dagen er arrangeret i samarbejde med stiftets to asylpræster og Det 

mellemkirkelige stiftsudvalg. 30 personer deltager. 



 

Større beslutninger: Det har befrugtet udvalgets arbejde, at der er tætte bånd mellem asylpræster 

og udvalg.  

  

Mål for kommende år: Fortsat gensidig inspiration mellem provstierne.  

 

Planlagte arrangementer 2017: Studietur til London og Leichester i januar 2017. 

Tilrettelæggelse af inspirationsdag til efteråret. 

 

Budget for 2017: Mødeudgifter                                                                           5.000 kr. 

Afholdelse af seminar                                                            15.000 kr. 

Haderslev stifts bidrag til KMS konference                            4.000 kr. 

Deltagelse for 2 personer til Nordisk Religionsd. konfer.       6.000 kr. 

Studietur for udvalget til London (8 x 3.500 kr.)                  28.000 kr.      

Ialt                                                                                         58.000 kr. 

 

Budget for 2018: Mødeudgifter                                                                           5.000 kr. 

Afholdelse af seminar                                                            20.000 kr. 

Haderslev stifts bidrag til KMS konference                            4.000 kr. 

Deltagelse for 2 personer til Nordisk Religionsd. konfer.       6.000 kr. 

Ialt                                                                                         35.000 kr. 

 

  

Medlemmer af udvalget: Kirsten Münster, formand. Sognepræst i Haderslev Domsogn 

Michael Markussen, sognepræst i Simon Peters sogn, Kolding 

Elizabeth Padillo Olesen, tværkulturel medarbejder i Kolding provsti 

Tove Bjørn Jensen, sognepræst i Nørremarken, Vejle 

Sognepræst Annette Lyster-Clausen, sognepræst i Uldum-Langskov, 

Hedensted. Repræsentant fra Det mellemkirkelige stiftsudvalg. 

Sognepræst Bjarne Hvid, Sct. Michaelis, Fredericia. 

Sognepræst og asylpræst Eva Wiwe Løbner, Aabenraa. 

Sønderborg provsti: vacant. 

 

 

Årsrapport udfærdiget af: 

Kirsten Münster 

…………………………………………….. 

 

Dato:……………3. febr. 2017 

 


