
Ref.	  af	  møde	  i	  Stiftsudvalget	  for	  folkekirke	  og	  religionsmøde	  d.18.	  juni	  2015	  i	  Simon	  
Peters	  kirke,	  Kolding.	  

Afbud:	  Peder	  Kristiansen	  

1. Referent:	  Peter	  Grønlykke	  
2. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  -‐	  Godkendt	  
3. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde.	  –	  Godkendt	  

	  
4. Siden	  sidst:	  	  

Vejle:	  Jørgen	  Germann	  har	  fået	  nyt	  embede,	  og	  bidrager	  derfor	  ikke	  længere	  til	  den	  internationale	  
menighed.	  Stillingen	  er	  slået	  op,	  og	  arbejdet	  omkring	  den	  internationale	  menighed	  er	  synliggjort.	  
	  
Fredericia:	  	  Kirkernes	  fokus	  er	  på	  asylcentret,	  som	  huser	  500	  mennesker	  fra	  26	  nationaliteter,	  dog	  
flest	  syrere.	  Der	  arbejdes	  på	  et	  tilbud	  til	  de	  kristne	  med	  2-‐3	  gudstjenester	  i	  kommende	  periode.	  
Michaelis	  er	  god	  til	  at	  tage	  imod	  asylanter.	  De	  har	  en	  oversættelsesordning	  for	  dem,	  der	  kommer	  til	  
gudstjeneste.	  (Kristkirken	  i	  Kolding	  har	  oversættelse	  hver	  søndag	  til	  engelsk,	  og	  Simon	  Peter	  en	  
gang	  om	  måneden).	  En	  håndfuld	  asylansøgere	  efterspørger	  dåb	  og	  undervisning	  i	  kristendom.	  Der	  
drøftes	  et	  samarbejde	  om	  dåbsoplæring	  i	  trekants-‐området.	  Birgitte	  Møldrup	  fra	  Vejle	  provsti	  er	  
med	  i	  det.	  Christa	  Bellows,	  konsulent	  i	  Indre	  Mission,	  har	  udarbejdet	  materiale	  til	  
dåbsundervisning.	  
	  
Sønderborg:	  De	  mere	  integrationsivrige	  syrere	  på	  asylcenter	  vil	  gerne	  have	  en	  kontaktfamilie.	  
Omtale	  i	  dagspresse	  af	  kontaktfamilie	  samt	  læserbrev	  om	  det	  at	  være	  det	  har	  kun	  givet	  ringe	  
respons.	  Folk	  skal	  prikkes	  på	  skulderen,	  hvis	  man	  skal	  finde	  nogle.	  –	  Der	  er	  oprettet	  café	  på	  
asylcenter	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  Luthersk	  Mission	  og	  Sønderborg	  frikirke.	  Cafeen	  er	  åben	  man.	  og	  
ons.	  kl.	  16-‐18,	  samt	  hver	  anden	  uge	  også	  tirs.	  kl.	  18-‐20.	  	  Der	  kommer	  en	  del.	  Man	  taler	  med	  dem	  og	  
spiller	  spil.	  –	  Asylanter	  er	  væk	  igen	  efter	  2-‐3	  mdr.	  hvor	  de	  sendes	  til	  anvisningskommune.	  
Kontaktfamilieordning	  med	  disse	  kan	  derfor	  kun	  være	  en	  ”appetitvækker”.	  –	  Det	  kunne	  tænkes,	  at	  
de	  asylanter,	  der	  har	  fået	  opholdstilladelse	  og	  er	  bosat	  i	  kommunen	  har	  større	  behov.	  Det	  bør	  
undersøges.	  	  
	  
Kolding:	  Dansk	  Flygtningehjælp	  står	  for	  etablering	  af	  kontakter	  til	  familier.	  Samarbejdet	  med	  Dansk	  
Flygtningehjælp	  er	  blødt	  op.	  -‐	  Ligeledes	  sker	  der	  kontakt	  gennem	  sprogskolen,	  som	  der	  på	  det	  
seneste	  er	  etableret	  godt	  samarbejde	  med.	  –	  2	  sommerlejre	  for	  børn	  står	  for	  døren,	  dels	  på	  
Sydvestjyllands	  Efterskole,	  dels	  i	  Løgumkloster;	  arrangør	  er	  FTC	  og	  Luthersk	  Mission.	  -‐	  215	  personer	  
har	  fået	  opholdstilladelse	  i	  Kolding.	  -‐	  Vamdrup,	  Ødis	  og	  snart	  også	  Christiansfeld	  har	  middage	  på	  
tværs,	  med	  inspiration	  fra	  profilmenigheden	  i	  Simon	  Peters.	  -‐	  Gruppen:	  ”Kvinder	  møder	  kvinder”	  
har	  succes.	  –	  I	  Simon	  Peter	  er	  der	  udfordringer	  med	  en	  brasiliansk	  migrantmenighed.	  -‐	  
Mellemkirkeligt	  råd	  har	  lavet	  et	  hæfte	  som	  drejer	  sig	  om	  migrantmenigheder.	  Dorthe	  Holck	  vil	  
sende	  et	  link	  til	  folderen.	  
	  
Haderslev:	  Asylcenteret	  er	  lukket.	  Det	  er	  ikke	  let	  at	  få	  nye	  kontaktfamilier	  på	  banen.	  Samtalen	  om	  
kontaktfamilieordning	  forsøges	  bredt	  ud	  til	  andre	  sogne	  i	  provstiet.	  –	  Folder	  om	  ”Kirken	  på	  tværs”	  
uddelt.	  
	  

5.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Opfølgning	  på	  mødet	  med	  netværkskonsulent	  Jarl	  Ørskov	  Christensen	  samt	  Stiftsudvalgsdagen	  den	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18.april:	  	  
	   Der	  var	  på	  stiftsudvalgsdagen	  for	  mange	  foredrag,	  som	  ikke	  er	  relevante	  for	  stiftsudvalg.	  (Tove)	  

Gruppearbejdet	  omkring	  fremtiden	  for	  stiftsudvalg	  var	  til	  gengæld	  nyttigt,	  men	  for	  kort.	  Vi	  vil	  



arbejde	  videre	  med	  input	  herfra.	  Bl.a.	  at	  der	  er	  for	  mange,	  der	  ikke	  véd,	  hvad	  F&R	  er	  i	  stiftet	  
(Karina).	  Der	  burde	  måske	  være	  et	  udvalg	  i	  hvert	  provsti,	  som	  kunne	  arbejde	  med	  området.	  Det	  er	  
tydeligt	  for	  os,	  at	  det	  er	  afgørende	  med	  profilmenigheder,	  som	  kan	  gå	  foran	  og	  inspirere	  øvrige	  
menigheder	  –	  og	  overfor	  stift	  og	  provsti	  må	  vi	  gentage,	  at	  profilmenigheder	  først	  forankres,	  når	  de	  
tilføres	  økonomiske	  ressourcer.	  

	   Vi	  kan	  hente	  inspiration	  fra	  andre	  stifter	  f.eks.	  Ribe,	  hvor	  der	  også	  var	  repræsentanter	  fra.	  Skal	  vi	  
iværksætte	  sparring	  med	  Ribe,	  evt.	  med	  ekskursion	  til	  FTC	  eller	  besøg	  af	  Daniel	  Ettrup	  Larsen?	  

	   Fra	  mødet	  med	  Jarl	  Ørskov	  hæfter	  vi	  os	  ved	  tanken	  om	  ”invitationsret”	  i	  forhold	  til	  sogne.	   	  	  
	  	  

6 Stiftsrådets	  ønsker	  om	  nye	  fokusområder:	  	  
Det	  er	  uafklaret,	  hvordan/hvornår	  de	  nye	  fokusområder	  føres	  ud	  i	  livet.	  	  

	  
	  7.	  	  	  Stiftsseminar	  29.oktober:	  ”Om	  religiøse	  samfund,	  radikalisering	  og	  voldelige	  hellige	  tekster.”	  	  	  	  	  

	  Program	  er	  færdigt.	  	  Der	  mangler	  fil	  fra	  Birthe	  Jørgensen.	  Udvalgets	  medlemmer	  bedes	  sørge	  for	  at	  
formidle	  programmet	  til	  menigheder	  i	  deres	  provsti,	  til	  muslimske	  sammenhænge,	  og	  til	  
gymnasielærere.	  
Der	  er	  premiere	  på	  N.H.	  Arendts	  stykke	  om	  Jan	  Huss	  i	  Brødremenigheden	  i	  Christiansfeld	  om	  
aftenen	  d.	  29.okt.	  –	  5.	  juli	  er	  det	  jubilæum	  for	  Jan	  Huss.	  
	  

8.	  ”Teologi	  i	  praksis”	  	  
	  	  	  	  	  	  Der	  er	  3	  tilmeldte	  her	  fra	  Haderslev	  stift:	  Tove	  Bjørn	  Jensen,	  Lene	  Thiim	  og	  Kirsten	  Münster.	  
	  
9.	  	  	  Tværreligiøse	  markeringer:	  	  

Efter	  angrebet	  i	  Kbh.	  har	  det	  været	  spørgsmålet	  hvordan	  kirken	  reagerer	  på	  sådanne	  begivenheder.	  
Agnete	  Holm	  fra	  Danmission	  har	  deltaget	  i	  et	  møde	  og	  medbragte	  nogle	  liturgier	  på	  området.	  
Formanden	  udsender	  referat	  og	  liturgier	  fra	  mødet.	  Domkirkens	  præster	  skal	  mødes	  med	  
biskoppen	  om	  domkirkens	  rolle	  i	  denne	  sammenhæng.	  

	  
10.	  	  Nyt	  fra	  F&R	  

Bestyrelsesreferat	  fremsendt.	  Der	  orienteres	  om	  det	  næsten	  færdiggjorte	  arbejde	  i	  ”Tænketank	  
vedr.	  udredning	  og	  anbefalinger	  om	  religionsmødekvalifikationer	  i	  fremtidens	  uddannelsesforløb	  
for	  præster	  i	  folkekirken”,	  hvor	  der	  er	  udarbejdet	  en	  dannelsesprofil	  for	  præster.	  	  
	  

11.	  Nyt	  fra	  mellemkirkeligt	  stiftsudvalg:	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Studietur	  til	  Halle	  d.	  23-‐26.oktober.	  	  
	  	  	  	  	  	  Dorthe	  Holck	  holder	  op	  i	  udvalget	  som	  repræsentant	  for	  Mellemkirkeligt	  Udvalg.	  Vi	  takker	  for	  	  

hendes	  gode	  indsats.	  
	  
12.	  Relation	  til	  stiftsadministrationen:	  	  

Formanden	  har	  anmodet	  stiftet	  om	  svar	  på	  ansøgning	  om	  støtte	  til	  tur	  til	  London.	  	  Formanden	  
rykker.	  Såfremt	  bevilling	  går	  igennem,	  vil	  Michael	  og	  Karina	  forestå	  tilrettelæggelse	  mhp.	  aug.	  2016.	  

	  
13.	  Kommende	  mødedato:	  tors.	  d.	  8.nov	  kl.	  11,30-‐13,30	  i	  Simon	  Peters	  kirke.	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Ref.	  Peter	  Grønløkke	  


