
Referat af møde i Haderslev Stifts mellemkirkelige udvalg 

tirsdag den 28. september 20212 kl. 10-12 

Deltagere: Kjeld Claudi Rasmussen, Marianne Christiansen, Torben Hjul Andersen, Mogens 
Mogensen, Annette Lyster-Clausen, Jette Groth, Jochen Arndt, Jens Christian Hvergel, 
Christian Møller.  
Tom Ahlmann deltog under punkt 3.  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Oplæg ved Tom Ahlmann. Den lutherske kirke i Rusland 

Ca. 170.000 protestanter i Rusland i dag. Bedste periode under Boris 

Godinov. Mange lutherske kirker oprindelig grundlagt af indvandrede tyskere 

indtil revolutionen, den ældste Sct. Michael kirke. ELCR eller ELCROS har haft 

juridisk status siden 1838 med zaren som den øverste biskop. Lønningerne 

understøttet af staten. I 1905 anerkendt som trossamfund, der kunne holde 

gudstjenester på russisk. 1828 lutherske menigheder i 1918 med over 3 mio. 

medlemmer. I 1921 forbud mod undervisning af unge under 18 år i religion. 

Synode i Moskva i 1924 i forsøg på at samle lutherske menigheder i Rusland. 

Stalin arresterede præster af alle arter. I 1937 ophørte det evangelisk 

lutherske forbund i Sovjet. Brødremenigheden fik tilgang af mange 

lutheranere. Ved indlemmelse af de baltiske lande blev der tilført der mange 

lutheranere. Protestanterne er velsete af alle andre end de ortodokse, måske 

p.g.a. den konservative tilgang til de bibelske skrifter, iflg. en undersøgelse i 

2014. I 1994 den første alrussiske synode. ELCROS er aktiv i det Lutherske 

Verdensforbund. Syv regionale lutherske kirker. Ærkebiskop Brauer er den 

første russiskfødte og valgt som 29-årig. Bestræbelser på at samle alle 

former for protestantiske kirkesamfund. ”Er du ikke ortodoks, er du ikke rigtig 

russer”, er en generel opfattelse. Lutheranerne kæmper for anerkendelse. 

Hvem er vi? Hvad vej skal vi gå? 

4. Nyt fra formanden 

Vi har brug for at tænke udvalgets arbejdsgange og kommissorium igennem 

igen. Det tages på dagsordenen til næste møde. 



5. Nyt fra biskoppen 

Intet. 

6. Nyt fra Mellemkirkeligt råd (MM) 

Intet. 

7. Nyt fra stiftsudvalg for mission (MC) 

Aktiv i forhold til udsendelse af volontører. Mulighed for at få besøg i sognene 

af dem. 

8. Nyt fra Folkekirkens Nødhjælp (JG) 

Intet.  

9. Status studietur Moskva 

MC skriver til præsterne i stiftet om der er personer blandt dem og i 

menighedsrådene, der har en særlig tilknytning til Rusland, og som er 

interesserede i at deltage. 

Tom Ahlman arbejder videre med rejsebureau. 

10. Status studietur Berlin (MC/MMM) 

Tages op på næste møde. 

11. Status på stiftsdagen 19. marts 2022 

MM må sende afbud og JG er vært for workshoppen med Birgitte Qvist-

Sørensen. 

12. Nedsættelse af arbejdsgruppe mhp. opdatering af 

”Værktøjskasse” 

Behandles på næste møde. 

13. Udbredelse af kendskab til udvalgets arbejde 

Indgår i overvejelserne vedr. arbejdsformerne på næste møde. 

14. Eventuelt 

Tirsdag 9. november kl. 19-21 er der møde for stiftsrådet og alle stiftsudvalgs 

medlemmer. 

 

Refereret af Christian Møller 


