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Årsrapport for Haderslevs stiftsudvalg for Folkekirke og Religionsmøde 

Udvalgsmøder Den 30. januar:  

Udvalgets nye medlemmer Elin Skoven, Margaret Hammer og Lone Vesterdal 

præsenterede sig selv og deres ideer for resten af udvalget.  

 

Udvalgets nye kommissorium havde været i stiftsudvalget og var ikke blevet 

godkendt.  Med enkelte rettelser søgte vi det på ny godkendt af Stiftsrådet.  

 

Det blev besluttet, at man i 2013 og 2014 i forhold til udvalgets 

inspirationsdag ville satse på inspirationsdag med temaer vedrørende ny 

åndeligheden for at give dette en ”saltvandsindsprøjtning” på stiftsplan. 

 

Den 29. maj: 

Lone Vesterdal præsenterede fire inspirationsdage med temaet: ”Tro er også 

noget man gør, men hvordan?”. De nødvendige midler blev søgt i stiftet, så 

økonomien var i orden for 2013 og 2014 

 

Opfølgning på udvalgsmedlemmer deltagelse i inspirationsdag i Hannerup 

Kirke den 6. april 

 

Det blev besluttet at arbejde henimod en inspirationsdag for præster og 

imamer med fokus på det lokale samarbejde mellem kirken og moskeen i 

samarbejde med Folkekirke og Religionsmøde DK. 

 

Den 18. september: 

Det drøftedes, hvordan der kunne skabes mere opmærksomhed omkring 

arrangementet den 1. oktober, hvor der var meget få tilmeldte d.d. 

 

Inspirationsdagen: ”Det lokale samarbejde mellem kirken og moskeen” blev 

drøftet og der kom nye ideer, som der blev arbejdet videre med.  

 

Den 5. november: 

Biskop Marianne Christiansen var inviteret med til mødet for at høre om og 

sætte ord på forventninger til det fremtidige arbejde. 

 

Der udspandt sig en længere debat om udvalgets organisering, som mundede 

ud i at udvalget fremover arbejder som to selvstændige udvalg med fokus på 

mødet med Islam og mødet med ny åndeligheden. Dette blev fremsendt til 

Stiftsrådet til godkendelse på december møde. 

Arrangementer i årets løb Deltagelse i inspirationsdag den 6. april i Hannerup Kirke om hvordan de 

forskellige Stiftsudvalg for Folkekirke og Religionsmøde er organiseret og 

arbejder. 

  

Afholdelse af arrangement tirsdag den 1. oktober ”Troens redskaber – når vi 

er under pres”  

 

Afholdelse af arrangement onsdag den 23. oktober ”Troens redskaber – når vi 

har brug for frihed”.   

 

Arrangementerne ”Troens Redskaber” er beskrevet i årsrapport fra sognepræst 

Elin Skoven, der sammen med Margaret Hammer og Lone Vesterdal 

repræsenterede den del af udvalget, som beskæftigede sig med ny åndelighed i 

2013. 

 

 



Mål for det kommende år Seminar den 29. januar i Kolding med fokus på det lokale samarbejde mellem 

kirken og moskeen blev afviklet med 50 deltagere. 

 

Udvalgsmedlem Elizabeth Padillo Olesen deltager i Nordisk Religonsdialog 

konference i Stockholm i marts 

 

Kirsten Münster deltager i Folkekirke og Religionsmødes missionskonference 

på Nyborg Strand i juni 

 

Udvalget arrangerer sammen med Mellemkirkelig Udvalg en inspirationsdag i 

efteråret med fokus på Migrantmenigheder i Folkekirken. 

 

Der skal hverves flere nye medlemmer til udvalget. 

 

Opfølgning på inspirationsdag den 29. januar med henblik på at opstarte ”Din 

tro-min tro” i Kolding provsti. 

 


