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Referat af møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 
torsdag 23. nov. 2017 kl. 10.30-12.30 i Simon Peters Kirke, Kolding 

 
Marianne Christiansen deltager den første time i mødet, med særligt henblik på punkt 4 og 5. 
Pga. de ekstra punkter, udelades denne gang beretningen om Nyt fra provstierne. 
 

1. Referent 
Annette Lyster-Clausen 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendes 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendes  
 

4. Biskoppen og stiftsrådsformanden efterspørger et Religionernes Råd og Faith Harmony 
Week 
Marianne Christiansen redegør for sine overvejelser, og vi drøfter hvilke opgaver 
stiftsudvalget kan løfte. 
 
Marianne: Vores arbejdsfelt er de nye borgere. Det rummer flere opgaver: 1. Et todelt felt 
med diakonalt og med kirkelig betjening. 2. Oplysning om religiøs praksis og trosudøvelse. 
3. Religionsfrihed. Det religiøse tilhørsforhold er blevet et ømtåleligt emne og vi har en 
opgave i bredt at udbrede: Hvad er religionsfrihed. Den Danske Folkekirke er født ud af 
frihed.  
Bør vi have et ”religionernes råd?” ”Religionernes råd” har været drøftet i F&R på landsplan, 
- og man er opmærksom på, at der er et behov. 
Vi går i tænkeboks for at tænke over, hvordan og hvad gør vi ved det her i Haderslev stift. Er 
det muligt med et regionalt råd? Måske skal vi tænke på, om der er nogen i vores 
lokalområde, som kan bruges i et sådant råd og/eller arbejde. Vi drøfter hvorvidt et sådant 
råd skal være kristent-muslimsk eller rumme flere religioner og livssyn. Evt. også med 
inddragelse fra den politiske verden. Hvad skal kommissoriet i givet fald være? 
Sagen drøftes videre med deltagelse af Marianne Christiansen 17. maj. 
”World international interfaith harmony week” kommer til Kolding i 2018. 
 

5. Asylpræster i Haderslev stift 
Haderslev stift har fornylig ændret struktur på asylområdet. I stedet for 2 asylpræster er der 
nu udpeget 7 asylpræster, en i hvert provsti. Det er Sune Skarsholm (Hedensted), Birgitte 
Møldrup (Vejle), Karina Dahlmann (Fredericia). Michael Markussen (Kolding), Kirsten 
Münster (Haderslev), Eva Løbner (Aabenraa) og Ulla Hermann (Sønderborg). 
4 af disse asylpræster sidder i stiftsudvalget for F&R. 
Hvordan tilrettelægger vi arbejdet fremadrettet – blandt både asylpræster og i stiftsudvalg – 
sådan at vi ikke laver dobbeltarbejde, men understøtter asylarbejdet bedst muligt? 
 
De nye asylpræster mødes i januar for at finde ud af, hvordan deres opgave konkret kan 
udmøntes i det enkelte provsti. Mette Læborg er tovholder på gruppen.  
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”Folkekirkens Asylsamarbejde” er en god og meningsfuld samarbejdspartner.  
Det vil være gavnligt om vores stiftsudvalg er forbundet med de lokale asylpræster, således 
at vi ikke laver det samme arbejde. Mette Læborg sørger for at fremsende referater m.m. 

 
6. Inspirationsdag 3. okt. i Hammelev sognehus – evaluering 

Arrangementet ”Er vi bange for religion i det offentlige rum?” var rigtig godt. Men der var for 
ringe fremmøde (ca. 30 deltagere) og for dårlig presseomtale. Det var interessant, at der 
deltog nogle få, som havde en mere perifer holdning til religion. Måske skal mødet afholdes i 
en af de større byer i stiftet.  
 

7. Bidrag fra udvalget til stiftsdagen lørdag 17. marts. 
Thorkild Sørensen fra Stiftsudvalget for Mission har truffet aftale med Søren Dalsgaard, som 
er halvtidsansat i hhv. Folkekirkens Mission og Folkekirkens Asylsamarbejde. Den 
foreløbige aftale er, at han bidrager på stiftsdagen med 2 workshops, som repræsenterer de 
to arbejdsgrene. Dermed er asylspørgsmålet sat på dagsordnen.  
Desuden er der mulighed for at udstille et bord med materialer + evt. en opslagstavle i 
foyeren.  

Arbejdet er allerede lavet for os. Det tilslutter vi os. Ligesom vi gerne opstiller en stand, hvor 
man ser om vores udvalgsarbejde. Vi aftaler nærmere d. 10. marts.  

8. Asylkoordinator Mette Læborg beretter om studietur til Kbh. 4.-5. nov.  
7 deltagere. Spændende tur med et alsidigt program. Man besøgte både Tværkulturelt 
center og Niels Nymann Eriksen i Apostelkirken. Gudstjenesten var rørende og 
inspirerende. På næste møde orienterer Ulla Hermann om gudstjenesten i Apostelkirken. 
 

9. Nyt om asylsituationen i stiftet (Eva Løbner / Mette Læborg) 
Intet nyt. 
 

10. Nyt fra F&R 
a. Referat fra bestyrelsesmøde i F&R 13.09.17 er vedhæftet. 
- Der er valg til bestyrelsen, som tiltræder ny 4-årig periode 01.04.18. Biskopperne skal 
udnævne 2 medlemmer fra hvert stift.  
- Årsplan for 2017-18 er vedtaget. Den prioriterer og konkretiserer Handleplan 2020. 
- Rapport er udkommet: Tænketank om kirkelige handlinger i et samfund med forskellige 
religioner og livstydninger. – Den omdeles på næste møde i stiftsudvalget. 
 

11. Nyt fra Haderslev stift 
Kirsten indsender årsrapport. 
 

12. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg 
Udvalget planlægger studierejse for menighedsrådsmedlemmer til Prag i marts 2018. 
Man holder fast i økumenisk gudstjeneste (Ansgar-fejring) først i februar. 
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13. Evt. 
Invitation for mandlige deltagere til en studierejse til Libanon. Shia-muslims trossamfund 
arrangerer i samarbejde med Danmission. 
På gågaden i Kolding foregår der muslimsk mission. Michael viser os en folder: ”Formålet 
med livet.” 
 
Nye mødedatoer:  
D. 10. marts kl. 13 – 15 i Simon Peters Kirke, Kolding. 
D. 17. maj kl. 13 – 15 i Simon Peters Kirke, Kolding. Marianne Christiansen deltager. 
 
Annette Lyster Clausen / KM 


