
Referat af virtuelt møde i Haderslev Stifts mellemkirkelige udvalg  
Onsdag den 10. februar 2021 kl. 10-12 

 

Deltagere: Kjeld Claudi Rasmussen, Marianne Christiansen, Mogens Mogensen, Annette 

Lyster-Clausen, Jette Groth, Jochen Arndt, Jens Christian Hvergel, Christian Møller. 
Marianne Mølbæk deltog under punkt 10. 
Fraværende med afbud: Torben Hjul Andersen. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra mødet 2. december 2020 godkendt. 
 

3. Nyt fra formanden 

Intet. 
 

4. Nyt fra biskoppen 

Det seneste bispemøde protesterede mod både kravet om oversættelser af 

fremmedsprogede prædikener og mod udskydelsen af udvalget til forberedelse af 
lovarbejde om muligheden for at inkludere migrantmenigheder i Folkekirken. - Vi må være 
opmærksomme på indskrænkelserne i disse år af religionsfriheden. 

 

5. Nyt fra mellemkirkeligt råd (MM) 

Økonomien ser god ud. - Rådet har sendt protest til regeringen over, at udvalget til 
forberedelse af lovarbejde om muligheden for at inkludere migrantmenigheder i 

Folkekirken er stillet i bero. - Årsmødet for stiftsudvalgene er udsat. Der er udkommet en 
rapport over stiftsudvalgenes arbejde. - Rådet drøfter de fremtidige prioriteringer. 

 
6. Nyt fra stiftsudvalg for mission (MC) 
Intet. 

 
7. Nyt fra udvalg for folkekirke og religionsmøde (AL-C) 

Med udgangspunkt i referat fra Birgitte Møldrup: Ny formand for udvalget er Michael 
Markussen, da Kirsten Münster er blevet formand for F&R bestyrelsen. - Vi har ved sidste 

møde haft fokus på religionsmøde ved Ane Kirstine Brandt. - Julegudstjeneste online 
evalueret og nedsat udvalg til at kigge på næste års påske og pinse. - Der er ved at blive 
udformet en skrivelse til provstierne, hvor stiftet anbefaler dem at lave et internationalt 

udvalg, så provstiudvalget får medejerskab i det internationale arbejde. - En ny idé om 
afklaring af behov for folkekirkelig betjening af polakker og rumænere – med Fredericia, 

Vejle og Hedensted som nedslag. Der arbejdes på et samarbejde om projektet i 
Folkekirkens migrantsamarbejde og Samvirkende Menighedsplejer. - Udvalget glæder sig 

over ansættelsen af Naser Rezaeih, der er en stor hjælp til arbejdet med farsitalende. 
 

8. Nyt fra Folkekirkens Nødhjælp (JG) 
Landsindsamlingen er aflyst, men der arbejdes på en alternativ indsamlingsform. 



 

 

9. Status på studietur til Moskva – udskudt til 2022. 

Tom Ahlmann inviteres til næste møde. Ansøgninger fra eksterne interesserede skal 
begrundes. Kriterier for udvælgelse skal formes. Vi ønsker turen forlænget med to dage. 
ALC anbefalede forstudier for deltagerne, gerne med Tom Ahlmann. Der er tale om en 

forberedende tur. Til foråret 23 forestiller vi os en bredere studietur. 
 

10. Stiftsdagen 2021. 

Status på a) gennemførelse b) workshop c) værtskab for den 
maronitiske ærkebiskop d) udvalgets stand på stiftsdagen. 

a) Et møde 11. februar afgør om dagen flyttes til efteråret, måske sammen med 
Landemodedagen 4. september, eller om den holdes online her i foråret, eller måske et 

helt tredje. b) En ændret workshops indhold må afklares over e-mails. c) Vi arbejder på at 
den maronitiske ærkebiskops besøg flyttes til begyndelsen af marts 22. d) Udgår. 

 

11. Forslag fra Lene Kjældgaard om at fremstille kort video om udvalget 

og dets arbejde 

God idé. Formanden tager kontakt til Lene Kjældgaard og medvirker. 

 

12. Referat Danske kirkers råd (vedhæftet) 
Intet. 

 
13. Orientering om Glokal kirke 
Bevillingen i 20 overføres til 21. 

 
14. Nyt medlem af Økumenisk Forum 

Martin Bonde Eriksen er indtrådt. Han indbydes en gang årligt til at deltage i vores møde. 

 
15. Porvoo Prayer (vedhæftet) 
Biskoppen overvejer at lade bønnen indgå på Ansgarsdagen. 

 
16. Udvalgets årsrapport (vedhæftet) 
Intet. 

 
17. Fastsættelse af mødedatoer 3. og 4. kvartal 2021. Næste møde er 3. 

juni. 

Efterfølgende møder: Tirsdag 28. september kl. 10-12 & tirsdag 30. november kl. 10-12. 
 

18. Eventuelt 
26.-29. maj 22 er de næste Himmelske Dage. 
MC og Marianne Mølbæk overtager tovholderfunktionen fra THA vedr. Berlinturen. 

 

Refereret af Christian Møller 
 


