
Referat fra møde i mellemkirkeligt udvalg i Haderslev stift torsdag 
den 31. august 2017 kl. 14-16 

 
Afbud fra: Kjeld Claudi Rasmussen og Jette Groth 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Nyt punkt 12: Økumenisk gudstjeneste  
Nyt punkt 13: Opfølgning fra studieturen til Hamburg 
i februar 
 

2. Godkendelse af referat 
Ad 13:Det skal noteres, at den økumeniske gudstjeneste primo 
februar skal være en tilbagevendende begivenhed. 

 
3. Nyt fra formanden (KCR)  

Formanden havde udsendt meddelelser 
 

4. Nyt fra biskoppen 
Intet 

 
5. Nyt fra mellemkirkeligt råd (MM) 

Der er fra MKR søgt støtte til projekter vedr. bl.a. forfulgte 
kristne  
Vedr. økumenisk seminar 1.- 3. december: Medlemmerne 
melder sig selv til. 
Vedr. konference om religionsfrihed den 24. november: 
Medlemmerne sig selv til. 

 
6. Nyt fra stiftsudvalg for mission (MC) 

Intet 
 

7. Nyt fra udvalg for folkekirke og religionsmøde (AL-C) 
Debatmøde: ”Er vi bange for religion i det offentlige rum?” Den 
3. oktober kl 16-20. 
Brochure: ”Træd indenfor. Folkekirken er åben”, udgivet af 
Folkekirkens Asylsamarbejde.  

 
8. Nyt fra Folkekirkens Nødhjælp (JG) 

Intet 



 
9. Besøg i Rumænien december 2017  

Følgende deltager: 8 personer 2 fra Mølholm, Annette, Mogens, 
Jochen, Dorthe, Leif. Leif arbejder videre med besøget. 

 
10. Studietur for medlemmer af MR og PU forår 2018 

Formanden og Leif arbejder videre med sagen.  
 

11. Fastlæggelse af datoer for udvalgsmøder 4. kvartal/2017 og 1. 
og 2. kvartal/2018  
Næste møder er den 30. november kl. 10.30, 21. februar kl. 10 
og 17. maj kl. 10.  

 
 

12. Økumenisk gudstjeneste i februar 
Biskoppen indbyder de menigheder, der deltog i år til fælles 
gudstjeneste den 4. februar. Gudstjenesten holdes muligvis i 
Christiansfeld  
 

13. Opfølgning på studieturen til Hamburg 
Det blev besluttet at opfordre stiftsrådet til at arrangere en 
lignende studietur. 

 
14. Eventuelt 

Værktøjskassen skal gennemgås med henblik på revision. Den 
løbende proces og ændring i lighed med stiftets diakoniudvalg 
drøftes med stiftets kommunikationsmedarbejder. 

 
 
 
Ref LA 
 

 
 
 
 
 


