
Referat af møde i mellemkirkeligt udvalg i Haderslev stift  
ifm. studietur til Hamburg  

søndag-mandag den 5.-6. marts 2017 
 
Afbud: Marianne Christiansen 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt pkt. 15, ”Henvendelse fra  
 Danmission om tilbud til menigheder og kirkelige grupper om ’Skriftens stemmer’” 
 
2. Godkendelse af referat fra møde 30. november 2016 
 Referatet blev godkendt 
 
3. Nyt fra formanden (KCR) 
 Formanden gav en orientering.  
 Der er efter ansøgning fra Jørgen Kærgaard ved beslutning per mail blevet bevilget  
 max kr. 9.000 til bespisning af deltagere i møde i Internationale		
	 Arbeitsgemeinschaft	für	hymnologie	den	31.	juli	–	4.	august	i	2017	i	Løgumkloster	
	 Der	er	efter	ansøgning	fra	Tværkulturelt	Center	ved	beslutning	per	mail	blevet	bevilget	
	 kr.	4.700	som	sponsorering	af	et	migrantpræstepars	deltagelse	i	inspirationsdage	for		
	 migrantpræster	og	menighedsledere	den	25.	–	27.	maj	2017	i	Middelfart.	
	 Udvalget	takkede	formanden	for	årsrapporten,	som	er	indsendt	til	stiftet.	
 
4. Nyt fra biskoppen 
 
5. Nyt fra mellemkirkeligt råd (MM) 
 Der blev givet en orientering om årsmødet for mellemkirkelige stiftsudvalg i Vejle og  
 fra det seneste rådsmøde. Begge steder var et hovedtema folkekirkens forhold til  
 asylansøgere, flygtninge og migranter. 
 
6. Nyt fra stiftsudvalg for mission (MC) 
 
7. Nyt fra udvalg for folkekirke og religionsmøde (AL-C) 
 Der blev givet en orientering om den vellykkede studietur til London. 
 
8. Nyt fra Folkekirkens Nødhjælp (MC/KCR) 
 Der blev givet en orientering. 

 
9. Om repræsentantskab i Folkekirkens Nødhjælp  
 Det blev besluttet, at bede Marianne Christiansen, der i forvejen er medlem af  
 Folkekirkens Nødhjælps råd også om at repræsentere stiftsudvalget. Jette Groth blev  
 valgt til at repræsenterer udvalget i rådet, når Marianne Christiansen ikke kan deltage. 
 
10. Overvejelser over studietur for MR- og PU-medlemmer evt. til Prag  
 med besøg i den hussitiske kirke.  



I lyset af de mange andre arrangementer i 2017 er turen blevet udsat til 2018. Kjeld 
Claudi-Rasmussen og Leif Arffmann bedes fremlægge forslag til studietur på næste 
møde.  

 
11. Møde mellem stiftsudvalg og administration 23. februar 2017 (MM) 
 Der blev givet en orientering om de ny regler for ansøgning, administration og  
 rapportering om brug af penge. Referat fra mødet den 23. Februar med detaljer om 
 reglerne følger. Der blev endvidere givet en orientering om stiftets hjemmeside.  
 $Mellemkirkeligt Udvalg er af den opfattelse, at det adgangen til stiftsudvalgene bør  
 gøres nemmere, evt. ved et særskilt punkt i hovedmenuen. 
  
12. Møde om budgetdrøftelse i stiftet 6. april 2017  
 Kjeld Claudi-Rasmussen deltager i mødet med repræsentanter for stiftet. 
 
13. Polsk invitation 
 Udvalget har modtaget en invitation fra den katolske kirke i Polen til at deltage i et  
 økumenisk møde den 23. – 25. juni 2017. Udvalget bad formanden om at finde en  
 præst fra stiftet, der deltage. 
 
14.  Henvendelse fra Danmission om tilbud til menigheder og kirkelige grupper om  
 ’Skriftens stemmer’ 
 I anledning af reformationsåret har Danmission, Bibelselskabet, Dansk Missionsråd 
 og Kirkefondet inviteret gæster fra Afrika, Asien og Mellemøsten til Danmark for at  
 lære mere om hvordan Bibelen læses i forskellige kulturelle sammenhænge. ”De  
 internationale gæster vil rejse rundt i landet i løbet af efteråret, hvor de sammen med  
 danske menigheder og præster vil læse bibelen og derigennem give et indblik i,  
 hvordan kulturel sammenhæng og levevilkår influerer på forståelsen og udlægningen  
 af bibelens tekster. Der vil være mulighed for at få besøg af dem til f. eks.  
 sogneaftener, prædikenværksteder, konfirmandundervisning, møder i  
 bibelstudiekredsen, eller lignende”. Besøget er gratis.  
 Udvalget besluttede at sende tilbuddet ud til alle provstier. 
 
14. Eventuelt 
 Biskoppen forhører sig om de planer, som den lutherske kirke i Rumænien har for at  
 arrangere en konference i Rumænien i begyndelsen af december bl.a. med dansk  
 deltagelse. 
 
 
 
Kommende møder: Den 1. juni kl. 11 og den  31. august kl. 14. 
 
 
 
Ref.: Mogens S. Mogensen 
 
 
 
	


