
Årsrapport for 2021 
 

Stiftsudvalgets navn: Det mellemkirkelige stiftsudvalg 
 

Møder i løbet af 2021: 10.2. – 3.6. – 28.9. – 30.11. 

Mål for 2021: Omstrukturering af udvalgets arbejdsfordeling og øget 

synliggørelse af udvalgets arbejde – samt øget koordinering 

med andre stiftsudvalg 
Rekruttere nye medlemmer til udvalget idet 3 medlemmer 

stopper/er stoppet pr. udgangen af 2021 

Arrangementer i årets løb: Udvalget deltager på Stiftsdagen 19.3. 

Større beslutninger: Se ovenfor 

Mål for kommende år: Som nævnt at synliggøre udvalgets arbejde mhp øget 

opmærksomhed for MKU i sogne og menigheder. 

I den forbindelse oprette 1 til 2 årlige ”studieaftener” 
omkring mellemkirkelige/økumeniske temaer, bl.a. også som 

led i forberedelse til studieture. 
Gennemføre bl.a. de studieture der nu har været udskudt et 

par år pga corona. 
Øget fokus på det lokale mellemkirkelige arbejde i forhold til 

andre kirkesamfund i stiftet. 
Udvide antallet af medlemmer i  udvalget/tilknytte 

ressourcepersoner omkring enkeltemner (eksempelvis som i 
tilfældet med den planlagte studietur til Rusland, hvor 

sognepræst Tom Ahlmann er tilknyttet).   

Planlagte arrangementer 
2022: 

Studietur til Rusland mhp at sondere mulighederne for at 
oprette venskabsforbindelse til den protestantiske kirke.  

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2022: 

De ønskes opretholdelse af samme bevilling som hidtil til 
prioritering af ”udgiftstunge” tiltage som f.eks. studieture – 

se udspecificering af udgifter på side 2. 

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2023: 

Se ovenfor 

Medlemmer af udvalget: Marianne Christiansen, Torben Hjul Andersen, Annette 
Lyster-Clausen, Mogens Mogensen (udtræder), Jochen 

Arndt, Jens Christian Hvergel (udtræder), Christian Møller, 

Kjeld Claudi Rasmussen. 
Tidligere i 2021 udtrådte Jette Groth.   

 

Årsrapport udfærdiget af: Kjeld Claudi Rasmussen 
 

Dato: 17.4. januar 2022 
 
 

 

 

 

 



26. januar 2022 

 

En udspecificering af udgiftsbudgettet for Haderslev stifts mellemkirkelige udvalg 2022: 
 

Tilskud til Tænketanken for forfulgte kristne  

(3. portion af i alt 15.000 bevilget over 3 år 2020-22:  kr. 5.000 

 

Kontingent Danske kirkers Råd 2022:   kr. 6.868 

 

Tilskud Migrantpræstedage 2002/Tværkulturelt center  kr. 11.200 

 

Overslag over udgift ifm. besøg af ærkebiskop Souief  kr. 20.000 

 

Overslag studietur Rusland maj 2022   kr. 20.000  

(hertil egenbetaling for deltagere)  

 

Overslag studietur for MR- og PU-medlemmer Berlin sept. 2022 kr.  35.000 

(hertil egenbetaling for deltagere) 

 

i alt     kr. 98.068 


