
Referat af møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 
torsdag den 8. okt. 2015 kl. 11.30-13.30 i Simon Peters Kirke 
 

Afbud: Michael Markussen 

 

1. Velkomst og referent  

Nyt medlem af udvalget Anette Lyster Clausen, som er med i Stiftets mellemkirkelige udvalg 
og fra Hedensted Provsti. 

Referent: Karina Dahlmann  

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt 
 

4. Siden sidst ved udvalgets medlemmer  
 
Sønderborg 
Et økumenisk samarbejde i byen har åbnet en tværkirkelig cafe tre gang om ugen på 
asylcentret, bl.a. med skakklub, lektiehjælp og hjælp til det danske sprog.  
Der er ansat en medarbejder på asylcentret, som bl.a. forsøger at lave samarbejde med 
foreninger og byens kor.  
 
Vejle  
Christina Lauersen er ansat i Løget Kirke og skal tage sig af de internationale gudstjenester, 
godt med gennemgående person til disse gudstjenester.  
Tove har været på ”Teologi i praksis” og i forlængelse af dette deltaget i kursus for 
asylpræster. Tove er blevet kontaktperson for ”Venligboerne” i Jelling. 
 
Fredericia  
Asylcenter lukkes til årsskiftet.  
Plan om at oprette kontaktfamilieordning er droppet pt. 
Der tilbydes fortsat oversættelse af gudstjenesten til engelsk i Sct. Michaelis.  
Der afholdes to internationale gudstjenester i Trinitatis kirke i efteråret, den ene er afviklet 
med lille deltagerantal.  
Der er nedsat et udvalg på fem præsterer i provstiet, som skal agere ved brug for hurtig 
indsats fra Folkekirken i forbindelse med flygtninge.  
Hannerup Kirke har et sognegårdsprojekt, som indebærer tanken om at lave ”Toner- eller  
middag på tværs”.  
 
Kolding 
Mere end 400 til ”Toner på tværs” ved sidste arrangement.   
Nyt tiltag: ”Kvinder møder kvinder” sidste lørdag i hver måned, Elsebeth Fischer-Nielsen er 
med i planlægning.  
Venskabsfamilier fungerer nu ud fra tre kirker: Bramdrup Kirke, Kristkirken og Simon Peters 
Kirke. 



 
Hedensted 
Der er provstimøde først i november, hvor Annette vil spørge til, hvad der sker rundt i 
sognene. 
 
Haderslev 
Modtagercenter er åbnet på sygehuset. Der laves sundhedstjek. Filial af Sandholm, hvor 
juridiske tjek laves.  
Asylansøgerne er kun ved sygehuset en uge. Røde Kors, UC Syd, Venligboerne og FIN, 
Fælleskirkeligt integrationsnetværk, er gået sammen om indsats. Der skal være en café og 
en tøjbutik. Kirken søger frivillige til det.   
I forhold til kontaktfamilier har flygtninges motorvejsvandringerne fået fem nye familier til at 
melde sig som besøgsfamilie 
”Kvinder møder kvinder” og ”Middag på tværs” kører som sædvanligt. 
 

5. Orientering fra fællesmøde mellem stiftsudvalg, stiftsråd og provstiudvalg 30. sep. 
og fra møde indkaldt af biskop 1. okt. 

Michael Markussen og Kirsten Münster deltog den 30 sep. Der var orientering om, hvad der 
sker i de enkelte udvalg og skabe. Derudover var mødets formål at skabe mere ”remtræk” 
mellem udvalg, provstier og stift. Kirsten orienterede 10 min. fra vores udvalg og refererede 
til brev fra februar om, hvordan vi kan fremme religionsmødet i 2016. 

1. oktober havde biskop indkaldt til møde for sogne, som er berørt af asylcentre. Søren 
Dalsgaard fra FK´s asylsamarbejde kom med oplæg. Kirsten deltog. Birgitte Møldrup fra 
Jelling er udvalg som kontaktperson i stiftet. 

6. Stiftsseminar 29. okt. ”Om religiøse samfund, radikalisering og voldelige hellige 
tekster”. Status. 

Pt. få tilmeldte. Udvalgsmedlemmer skal huske at melde sig til. Elisabeth har lavet en 
begivenhed om seminariet på Facebook, som kan likes og deles. 
Kirsten har den praktisk kontakt.  
Ordstyrer: Kirsten. Stående summegrupper i 10 min.: 4-5 stykker i hver og 
udvalgsmedlemmer fordeler sig. Summegruppe skal komme med kort respons, som 
gruppens talemand præsenterer.  
Vi synger først og sidst men har ikke bøn.  
Peder undersøger, om Birthe Jørgensen efterfølgende vil have en kommentar til 
hjemmesiden fra seminariet.  
Kommer der flere, end der er tilmeldt, står Karina for at afkrydse folk ved spisning.  
Der bestilles 10 pct. ekstra sandwich. 
 

7. Deltagelse med stand på stiftsdag lørdag 6. februar 2016. 
Vi siger ja til forespørgsel om at deltage med en stand.  
Ideer til stand: 
Asyldagsordenen er ny i forhold til for to år siden, så det skal synliggøres.  
Teologi i praksis: Lave planche/kasse med spørgsmål om, hvad kirken/præsten skal gøre i 
forskellige religionsmøde situationer. 
Kontakten til lokalsamfundet og folk med muslimsk baggrund. 
 



Arbejdsgruppe: Peter, Kirsten, Peder. 
Alle fra udvalget som deltager på stiftsdagen skal regne med at have en vagt ved standen. 
  

 
8. Nyt om studietur aug. 2016  

Datoen bliver 22.-25. august 2016. Eventuelt først tidlig afgang den 21. august, af hensyn til 
besparelse. Forventer at flyve fra Billund.  
Programindhold: opleve den anglikanske kirkens arbejde ud fra flere vinkler og eventuelt 
deltage i et kulturelt arrangement. 
 
 

9. Kursus- og skriveforløbet ”Teologi i praksis”. Orientering. 
Tove orienterede: Fra Haderslev Stift deltager Lene Thiim, Kirsten og Tove i kursus- og 
skriveforløbet ”Teologi i praksis”.  

Forløbet indledtes med et kompakt døgn i Løgumkloster, hvor hver deltager medbragte en 
egen case for religionsmøde i det multireligiøse samfund. Der har været cases fra et bredt 
spektrum: Lige fra islam-kristendom-møder over møde med reinkarnationstænkning til møder 
med åndeudrenselser. Efter dette indledende døgn er de femten deltagere nu delt ud i tre 
grupper efter ligheder i cases. Alle Haderslev-deltagere er i samme gruppe, og har mødtes 
foreløbigt én gang i Nørremarks og læst hinandens tekster. Siden sendes et første udkast af 
hver kursists artikel til Jarl Ørskov Christensen.  

Forløbet afsluttes med seminar i Aarhus den 2. dec. 

 

10. Hvordan fremmer vi religionsmødet i sogne og provstier? 
(Dette punkt ønskes fast på dagsordenen fremover) 

Inspireret af stiftets diakoniudvalg foreslår Kirsten, at vi på provsti-plan også kunne invitere til 
synliggørende temaaftener om vores felt. Se: http://www.haderslevstift.dk/diakoni/kalender-
diakoni. Hermed er idéen plantet. 

 

 
11. Nyt fra stiftets mellemkirkeligt udvalg 

Anette orienterede om nyt fra det mellemkirkelige udvalg: Der er givet 2,2 millioner fra Tryg-
Fonden til en projektansættelse inden for Folkekirkens Asylsamarbejde. 

 
12. Nyt i relation til stiftssamarbejde 

Ang. PR: Peder vil tage et møde ned Birthe Jørgensen om, hvad der er behov for at gøre ved 
vores undersider på stiftets hjemmeside. Billeder af de to medlemmer af udvalget, som endnu 
ikke ses på hjemmesiden, tages umiddelbart efter mødet og sendes til Birthe. 

Ang. Økonomi: Kirsten melder, at der ikke er behov for revision. 

 



13.  
Nyt fra F&R i Danmark  

26. okt. kommer der rapport: ”Tænketank vedr. udredning og anbefaling om 
religionsmødekvalifikationer i fremtidens uddannelsesforløb for præster i Folkekirken”, hvor der 
bl.a. er lavet en interessant dannelsesprofil. 
Kirsten har sendt information om Masteruddannelse om islamisk teologi, som udvalgt må 
formidle videre. 
KMS konference 7. november, hvor Marianne Christiansen deltager, og der er inviteret én fra 
Stiftsråddet. 

 
 
14. Evt., herunder kommende mødedato 

Tirsdag den 12. jan. 10.30-13.00  i Simon Peters Kirke 

 

 

    Ref. : Karina Dahlmann/Peder Kristiansen 


