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Referat af møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 
onsdag 7. marts 2018 kl. 13.00-15.00 i Simon Peters Kirke, Kolding 

 
Tilstede: Elizabeth Padillo Olsen, Annette Lyster-Clausen, Mette Hee Staal, Ulla Hermann, 
Kirsten Münster, Tove Bjørn Jensen. 
Afbud: Michael Markussen, Bjarne Hvid, Eva Løbner. 
  
 

1. Referent 
Tove 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt 
 

4. Deltagelse på stiftsdag 17. marts med stand med materiale samt opslagstavle 
Annette (skal samtidigt repræsentere Det mellemkirkelige Råd), Mette (repr. 
migrantpræster), måske Michael. Måske skal der sker en koordinering af, hvad der ligger på 
migrantpræsternes stand, Det mellemkirkelige Råds stand og migrantpræsternes stand. 
Elisabeth kommer ikke, men sørger for materiale fra Simon Peters Kirke. Tove undersøger 
om der er noget fra Vejle, vi kan lægge frem. Andre ideer: Velkomstfolder på forskellige 
sprog (Elisabeth finder). Dåbsoplæringsmateriale. ”Kristusvejen” på dansk, farsi og arabisk. 
Kirsten tager med. Desuden lægges der nogle eksemplarer frem af ”Rapport fra tænketank 
om kirkelige handlinger – i et samfund med forskellige religioner og livstydninger. ” Kirsten 
”rigger til” fra omkring kl. 9.15, så materialer skal lægges frem mellem 9.30 og 10. Kirsten 
spørger Birthe Jørgensen om der bliver sørget for skilte til standene.  
Bemanding: Kirsten: Formiddag og frokost, Ulla: Eftermiddag, Michael? 
 

5. Deltagelse på F&R’s konference 14. april i Fredericia Religionsmøde i dit stift 
Kirsten, Mette og Ulla deltager. 
 

6. Overvejelser om et Religionernes Råd i Haderslev stift 
Overvejelserne ligger i forlængelse af seneste møde 23. nov. 2017 med deltagelse af biskop 
Marianne Christiansen. 
Bordet rundt: Ulla: Måske skal det ligge under en større ”hat”. Der findes i forvejen mange 
råd og udvalg. Elisabeth: Bør være et råd for kristne præster, religiøse ledere og 
lægmænd. Godt med et forum, hvor man har mulighed for at mødes. Annette: Inspiration 
fra London, hvor de religiøse ledere mødtes, både når der var krise og i hverdagen. 
”Paraplyen” skal måske være Folkekirke og Religionsmøde. Måske skal Birgitte Møldrup 
(migrantpræst i Vejle) inddrages. Mette: Kunne ligge under Folkekirke – og religionsmøde 
og/ eller migrantpræstesamarbejdet. Vigtigt at tænke over, hvad vi vil bruge det til ift. hvem 
vi skal indbyde til at deltage. Kirsten: Inspiration fra London: ”Rosemary Hill” og projektet i 
Leicester. Også fælles skriftlæsninger. Overvejelserne om et religionernes råd på nationalt 
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plan er også i gang i F&R, men har endnu ikke fundet en fast form, så der er ingen 
erfaringer, vi kan ”læne os op ad”.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Kirsten, Mette og Elizabeth (Kirsten spørger 
desuden Michael Markussen og Eva Wiwe Løbner), som forbereder et oplæg til næste 
møde. 
 

7. Siden sidst ved udvalgets medlemmer (3 min. pr. provsti) 
Sønderborg: Ulla har været på besøg i Apostelkirken i København på studietur arrangeret 
af Mette og oplevet en velfungerende gudstjeneste med bl.a. simultantolkning til farsi. 
Tolken lønnes bl.a. ved, at kirken har fravalgt at have kor. I stedet har kirken et frivilligt kor. 
Ulla har medbragt liturgi af gudstjenesten. 
 
Kolding: Elizabeth har været på besøg i Nørre Bjert Kirke og fortælle om internationalt 
arbejde. Hun er desuden blevet inviteret til Vejle for at inspirerer til opstart af noget arbejde 
der. I Simon Peter er der café én gang om unge. Desuden sprogcafé og kor (Kolding 
internationale kor) med 55 medlemmer. Desuden indbydes flygtninge og indvandrere til at 
hjælpe med at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp. Positivt at de mennesker de besøger 
ser andre end etniske danskere, desuden positivt, at de bliver en del af et fællesskab. 9. 
oktober er der møde med advokat Aage Kamp, som beskæftiger sig med asylsager. Der 
holdes ”Middag på tværs” i forskellige kirker i Kolding. 22. september kl. 16-21 er der ”Toner 
på Tværs” i Simon Peters Kirke.  
 
Hedensted: Annette har fået en henvendelse fra Hedensted om man måske kan gøre noget 
for de mennesker med flygtningebaggrund, der bor i Hedensted Kommune. Der laves 
allerede ”Middag på tværs” i Hedensted Valgmenighed og desuden er der internationalt 
arbejde i Løsning-Korning. Annette kan evt. henvise til migrantpræst Sune Skarsholm.  
 
Vejle: De internationale gudstjenester i Nørremarkskirken er blevet nedlagt pga. manglende 
tilslutning. Birgitte Møldrup arbejder fortsat med asylansøgere, bl.a. dåbsoplæring og 
mangler noget hun kan henvise til, når asylansøgere får opholdstilladelse. I bysognene i 
Vejle er kontakten til flygtninge/ indvandrere først og fremmest gennem diakonalt arbejde.  
 
Haderslev: Ugentlig café. Middag på tværs (med faldende tilslutning). ”Kvinder møder 
kvinder. Kirsten har deltaget i en temadag arr. af Indre Mission og Luthersk Mission om 
kristendoms-oplæringsmaterialet ”Al Massira”, som er skrevet af/videofilmet med konvertitter 
med mellemøstlig baggrund. Materialet lægger fokus på GTs profetier som peger frem mod 
Jesus. 
 

8. Migrantkonsulent Mette Staal orienterer 
Migrantpræsterne er ved at arrangere et fyraftensmøde. Nærmere følger. Desuden 
planlægger Stiftsudvalget for diakoni en aften om danskhed d. 7. november i Simon Peters 
Kirke. Tanken er, at aftenen skal starte med en gudstjeneste v. Marianne Christiansen. 
Herefter bliver der et oplæg ved Alex Sabour, som er instruktøren bag en film hvor børn 
med flygtninge/ indvandrerbaggrund får at vide, at de ikke er danskere. Stiftsudvalget for 
diakoni vil gerne have Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde som medindbyder. Vi 
siger ja, tak. Mette melder tilbage til diakoniudvalget. 
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Mette er ved at lave en film om Birgitte Møldrups arbejde i Jelling, og hun prøver også at få 
kontakt til den rumænske migrantmenighed i Sønderborg. Hvis vi kender noget vi synes 
trænger til at få belyst, skal vi melde tilbage til Mette. Fokus skal være på Haderslev stift. 
Ulla har kontakt til et grønlandsk kor, som øver i kirken og holder tre gudstjenester om året. 
Spørgsmålet er, om grønlænderne vil blive fornærmerede over at komme under samme 
”hat” som migrantmenighederne. Man kan evt. spørge den grønlandske præst i DK Oline 
Bertelsen. Ulla har en kontakt. Der er muligvis en etiopisk menighed i Skt. Johannes Kirke i 
Vejle. Kontakt provst Leif Arffmann. 
 

9. Nyt fra F&R 
a.  Rapport fra Tænketank om kirkelige handlinger i et samfund med forskellige 

religioner og livstydninger.  
 F&R har udarbejdet et samtaleoplæg, som er oplagt til drøftelser på provstikonventer 

for præster. Her tages sætninger ud fra rapporten og gøres grydeklare til en 
drøftelse. Linket er: 

 https://indd.adobe.com/view/4bca4513-db24-43fc-84c3-b0880c250cbd 
b.  Årsberetning fra F&R 2017. 
c.  Biskoppen har udpeget Kirsten Münster og Birgitte Rosager Møldrup til den nye 4-

årige periode i bestyrelsen for F&R. 
d.  Nordisk Religionsdialogkonference finder sted 22.-24. okt. i Kbh. 
 

10. Nyt fra Haderslev stift 
Udvalgets årsrapport for 2017 er fremsendt til stiftet. 
 

11. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg 
- Udvalget reviderer folderen ”Mellemkirkelig værktøjskasse”. 
- Biskoppen har været inviteret af biskoppen i Rumænien til en konference sammen med 
nogle fra udvalget. Ikke en god oplevelse pga. den stigende nationalsocialisme i Østeuropa. 
- Leif Arffmann udtræder af udvalget i forbindelse med sin pensionering. Biskoppen ventes 
at udpege et nyt medlem.  
- Der planlægges en studietur for menighedsrådsmedlemmer til Prag i april for bl.a. at lære 
om den hussitiske kirke. Annette deltager sammen med et menighedsrådsmedlem. Kend-
skabet til turen har desværre ikke været ret udbredt.  
- Biskoppen og stiftets provster er pt. på studietur til Libanon. Vi vil opfordre dem til at dele 
deres oplevelser/ erfaringer fra studieturen. 
 

12. Evt. 
Ny mødedato: 17. maj kl.13.00-15.00 i Simon Peters kirke, Kolding. 
 


