
Årsrapport for 2017: 
 
Årsrapport for stiftsudvalg: Folkekirke og Religionsmøde………………………………….……. 

 

Møder i løbet af 2017: 4. jan. 2017 

 Opsamling på nye former for religionsmøde i stiftet gennem de seneste 

2 år. 

 Siden sidst fra provstierne.  

 Sidste forberedelser til studietur. 

 Nyt om asylsituationen i stiftet. 

 

16. marts 2017 

 Opsamling på studietur til London. 

 Sidste sidst fra provstierne.  

 Nyt om asylsituationen i stiftet. 

 

24. maj 2017 

 Forberedelse af inspirationsdag 3. oktober. 

 Sidste sidst fra provstierne.  

 Nyt om asylsituationen i stiftet. 

 

15. aug. 2017 

 Forberedelse af inspirationsdag 3. oktober. 

 Samarbejde med asylkoordinator om studietur til Kbh. 

 Sidste nyt fra provstierne. 

 Nyt om asylsituationen i stiftet. 

 

21. nov. 2017  Biskoppen deltager delvist i mødet 

 Drøftelse med biskoppen om muligt ”Religionernes Råd” 

 Biskoppen præsenterer ny struktur for asylpræster i stiftet. 

 Tilrettelæggelse af stand og workshop på stiftsdag 2018. 

 Sidste nyt fra provstierne. 

 Nyt om asylsituationen i stiftet. 

 

Studietur til London og Leichester 23.-26. jan. 2017  

Formålet med turen var at indhente engelske erfaringer om religionsmøde. 

Turen var til stor inspiration. Udvalget har lavet særskilt rapport til stiftsrådet 

om turen.  

 

Udvalget holder sig løbende orienteret om arbejdet i Folkekirke & 

Religionsmøde på nationalt plan, og henter inspiration herfra. 

 

Marts 2017: 

Formanden mødes med biskoppen samt formanden for stiftsrådet, og drøfter 

udvalgets arbejde samt evt. nye initiativer. 

 

Maj 2017:  

Formanden fremlægger på stiftsrådsmøde rapport om udvalgets studietur til 

London og Leichester.  

 

 

Mål for 2017: At styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger på en 

ansvarlig og indsigtsfuld måde, præget af åbenhed og respekt.  

 



Arrangementer i årets løb: 3. okt. 2017 kl. 16-20 

Debatmøde i Hammelev sognehus: ”Er vi bange for religion i det offentlige 

rum?” Formålet er at drøfte, hvordan den offentlige sektor bedst håndterer 

mødet med forskellige religioner og livssyn. Repræsentanter fra 

sundhedssektoren og den kommunale sektor, samt regionsråd og byråd 

medvirker.  

30 personer deltager. 

 

Større beslutninger: Det overvejes hvordan arbejdet mellem stiftsudvalget og de nye asylpræster 

bedst gøres smidigt. Flere af de nye asylpræster samt asylkoordinatoren sidder 

i stiftsudvalget. 

  

Mål for kommende år: Fortsat gensidig inspiration mellem provstierne.  

 

Planlagte arrangementer 2018: Medvirken med stand og workshop på stiftsdag marts 2018. 

Tilrettelæggelse af inspirationsdag til efteråret. 

 

Budget for 2018: Mødeudgifter                                                                           5.000 kr. 

Afholdelse af seminar                                                            20.000 kr. 

Haderslev stifts bidrag til KMS konference                            4.000 kr. 

Deltagelse for 2 personer til Nordisk Religionsd. konfer.       6.000 kr. 

Ialt                                                                                         35.000 kr. 

 

Budget for 2019: Mødeudgifter                                                                           5.000 kr. 

Afholdelse af seminar                                                            20.000 kr. 

Haderslev stifts bidrag til KMS konference                            4.000 kr. 

Deltagelse for 2 personer til Nordisk Religionsd. konfer.       6.000 kr. 

Ialt                                                                                         35.000 kr. 

 

  

Medlemmer af udvalget: Kirsten Münster, formand, sognepræst i Haderslev Domsogn / asylpræst i 

Haderslev Domprovsti. 

Michael Markussen, sognepræst i Simon Peters sogn, Kolding / asylpræst i 

Kolding provsti. 

Elizabeth Padillo Olesen, tværkulturel medarbejder i Kolding provsti 

Tove Bjørn Jensen, sognepræst i Nørremarkskirken, Vejle. 

Sognepræst Annette Lyster-Clausen, sognepræst i Uldum-Langskov, 

Hedensted. Repræsentant fra Det mellemkirkelige stiftsudvalg. 

Sognepræst Bjarne Hvid, Sct. Michaelis, Fredericia. 

Sognepræst Eva Wiwe Løbner, Aabenraa / asylpræst i Aabenraa provsti. 

Ulla Hermann, sognepræst i Christianskirken, Sønderborg / asylpræst i 

Sønderborg provsti. 

Asylkoordinator Mette Hee Læborg. 

 

 

Årsrapport udfærdiget af: 

Kirsten Münster 

…………………………………………….. 

 

Dato: 14. febr. 2018 

 


