
Referat af møde i Haderslev Stifts mellemkirkelige udvalg 

tirsdag den 30. november 2021 kl. 10-12 

Deltagere: Kjeld Claudi Rasmussen, Marianne Christiansen, Torben Hjul Andersen, Mogens 
Mogensen, Annette Lyster-Clausen, Jochen Arndt, Jens Christian Hvergel, Christian Møller.  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt 

3. Nyt fra formanden 
Fint møde for stiftsudvalgene med speeddating. – Stiftdagens workshop: KCR vært for 
Birgitte Qvist-Sørensen. – Berlin: 27.-30. september. Logistikken i programmet skal 
afklares.  

4. Nyt fra biskoppen 
Forslag til program som udsendt for ærkebiskoppen kan gennemføres for vores del. Lille 
usikkerhed om tidspunktet passer gæsten – afklares af MC. – Ministeriet har afgjort at det 
ikke er muligt at være medlem af nogen form for frikirke og Folkekirken, men MC mener 
at der er hævd på at man kan være medlem af både Brødremenigheden og Folkekirken på 
baggrund af et kongeligt udstedt privilegium fra slutningen af 1700-tallet. Derfor beder vi 
vores medlem af det mellemkirkelige råd om at tage sagen op. – 30. januar kl. 16 
Ansgargudstjeneste i domkirken, kaffebord kl. 15. 

5. Nyt fra Mellemkirkeligt råd (MM) 
Intet møde siden sidst. 

6. Nyt fra stiftsudvalg for mission (MC) 
To voluntører fra arbejdet i Cameroun vil gerne ud at fortælle i stiftet. 

7. Nyt fra Folkekirkens Nødhjælp (THA) 
Møde i den kommende uge. Lykkedes at undgå afskedigelser i coronatiden. Imponeret 
over organisationen.   

8. Drøftelse af udvalgets fremtidige sammensætning   
Det besluttedes på sidste møde at prioritere en drøftelse af udvalget fremtidige 
arbejdsform med særligt henblik på   

1) udbredelse af kendskab til udvalgets arbejde, herunder nedsættelse af ”PR-gruppe” 
og med inddragelse af stiftets pr-medarbejdere   

2) sikring af at udvalgets udbud af studierejser o.a. kommer ud til alle sogne 

3) inddragelse af ressourcepersoner i konkrete opgaver især i forbindelse med 

studierejser  
4) udnævnelse af tovholder i forbindelse med rejselogistik 



5) relation til øvrige stiftsudvalg i Haderslev stift 

6) evt. revidering af udvalgets kommissorium i forlængelse af ovennævnte punkter 

ALC: Rejser ikke det primære. Kontakt til andre kirker er vigtigt. Venskabsmenigheder, 

venskabsstifter kan være meget nyttig. 

CM: To forhold er vigtige: Samarbejdet med andre lokale kirkesamfund er værdifuldt og 

vigtigt samlet at manifestere os mere i lokalsamfundet. Studierejserne inspirerer mig i mit 

menighedsrådsarbejde. 

MM: Tilføre værdi for det lokale kirkeliv ved at støtte relationerne i vores eget stift. Hente 

og give inspiration til vores eget kirkeliv uden for landet. Kontakten med nødhjælpen er 

vigtig. Tydeliggørelse af hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver, som rådet 

påtager sig. Kunne være godt at vide, hvad er der af venskabsmenigheder i stiftet. 

KCR: Studierejsen for menighedsrådsmedlemmer er det vigtigste, og PR/information er 

afgørende. 

MC: Menighedsrådsmedlemmernes rejser som sætter sig spor er vigtigt. Kontakten til 

andre kirkesamfund i stiftet og i Sydslesvig er væsentlig. Vi mangler den teologiske 

samtale i stiftet og det økumeniske både blandt præster og menighedsrådene. 

Tilgrænsende udvalg må vi tale nærmere med, så vi bliver tydeligere i hvem gør hvad. 

THA: Afgørende er hvorfor er vi har, hvad er vores opgave. Menighederne er det 

afgørende perspektiv. Rejser, studiegrupper er midler. Forbindelserne til stiftsråd og det 

mellemkirkelige råd er afgørende og bør fremgå af kommissoriet. Sammenhæng i det 

stiftet tilbyder, så det bliver tydeligt for menighederne. 

JA: Møde andre kristne er det vigtige for mig. Hvordan kan vi omsætte vores forståelse for 

de andre ind i vores egen kirke. Vi skal skaffe fora, hvor vi kan møde hinanden. Vi har 

også en politisk opgave. Udbrede kendskabet til at der findes (andre) kristne. 

JCH: Synliggørelse er vigtig.  

Vi nedsætter et udvalg til at finde tre fokusområder og finde forslag til struktureringer i 

udvalgsarbejdet: MC, ALC og KCR.  

9. Ruslandsrejsen 19.-24. maj 2022 

Lavt fremmøde til orienteringsmødet med Tom Ahlmann, men ellers et godt møde. 

Deltagere: Tom Ahlmann, MC, CM, ALC. MC afklarer med: Tove Bjørn Jensen, Finn 

Rønnow, Peder Kristiansen, Helle Lilholt. JA og KCR afhængig af corona-situationen. 

10. Kommende mødedatoer 

Tirsdag 25. januar 2022 kl. 11-14. 

11. Eventuelt 

Glædelig jul! 

Refereret af Christian Møller 

 

 


