
Referat møde i mellemkirkeligt udvalg Haderslev Stift 
Torsdag den 24. maj 2016 kl. 13-15 

Ribe Landevej 37 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
 
2.  Godkendelse af referat fra 25. februar 2016  
 
3. Nyt fra formanden 
 
4. Nyt fra biskoppen 
 
5. Nyt fra mellemkirkeligt råd (MM) 
 
6. Nyt fra stiftsudvalg for mission (MC) 
 
6. Nyt fra udvalg for folkekirke og religionsmøde (AN-C) 
 
7. Nyt fra folkekirkens nødhjælp (KCR) 
 
8. Om udvalgets planlægning af studierejse for stiftets MR- og 

provstiudvalgsmedlemmer 
 
9. Næste møde er 25. august 2016 kl. 13-15. 

Der fastsættes yderligere en dato for udvalgets sidste møde 2016  
(gerne også for det første i 2017). 

 
10. Eventuelt 

 

Fraværende: Jette Groth og Marianne Christiansen 
 
1. Nye punkter:  10: vedr. invitation til kirkedag i Rumænien 
  11: Opdatering vedr. møde med stiftsrådet 
  12: Reformationsfejring 2017 
  13: Næste møde 
  14: Eventuelt 
 
2. Referat godkendt 
 
3. Nyt fra formanden 

Altersæt til menigheder i Østeuropa: Det undersøges, om en 
forespørgsel kan lægges ud på Stiftets hjemmeside 

 
4. Nyt fra biskoppen 
  Intet pga biskoppens fravær 



5. Nyt fra mellemkirkeligt råd 
Dåbsforberedelsesmateriale til konvertitdåb bliver samlet og gjort 
tilgængeligt for folkekirkens menigheder 

   
6. Nyt fra Nyt fra stiftsudvalg for mission  

Intet pga biskoppens fravær 
   
 
7. Nyt fra udvalg for folkekirke og religionsmøde 

31. August: Inspirationsdag om flygtninge, folkekirke, konversion, 
dåb og gudstjeneste 

 
8. Nyt fra Folkekirkens Nødhjælp 
  Intet pga biskoppens fravær 
 
9. Om udvalgets planlægning af studierejse for stiftets MR- og provstiudvalgsmedlemmer 
  Udvalget tilslutter sig program og budget   
  for studieturen til Sydengland 
 
10. Vedr. invitation til kirkedag i Rumænien 
  Der spørges blandt stiftets provster 
 
11. Opdatering vedr. møde med stiftsrådet 
  Det indskærpes, at budget er mere specificeret 
 
12. Reformationsfejring 2017 
  Ansgarfesten fejres i Flensborg den 3. februar 2017 

Det foreslås, at der den 5. februar 2017 holdes fælles 
arrangement i Domkirken, hvor alle kirkesamfund i Haderslev Stift 
indbydes, eftermiddagsgudstjeneste med kaffebord og samtale. 
Dette sættes på dagsordenen til mødet i august. Den nye 
domprovst orienteres herom. 

 
13.Næste møde 25. august 13 -15. Formanden undersøger mulighederne for 

møde med studietur til Hamburg i november og december. 
 
14. Eventuelt Der er muligvis deltagelse fra Rumænien ved missionskonference 

i juni. 
 
   

 
     
 
Ref. Leif Arffmann 
 


