
Årsrapport for 2016: 
 
Årsrapport for stiftsudvalg: 
Mellemkirkeligt…………………………………………………………………….……. 

 

Møder i løbet af 2016:  

 

4 ordinære møder: 25. februar - 24. maj – 25. august – 30. november 

Mål for 2016: Et af målene for 2016 var at få genoplivet stiftets relationer til den    

evangelisk-lutherske ungarske mindretalsmenighed i Transylvanien 

(Rumænien). I november kom så biskop Adorjan og to af hans medarbejdere 

på besøg i Haderslev som gæster hos biskoppen til møde, hvor bl.a. også 

Dorthe Holck deltog som udvalgets repræsentant. Der var stærkt ønske om at 

genoptage tidligere tiders   praksis med gensidige besøg hvert andet år. 

Endvidere vil der igen blive søgt arrangeret studieophold for den ungarske 

kirkes kommende præster ved Kbh.s Universitets teologiske fakultet. 

Udvalget har før finansieret sådanne ophold. Det er en forudsætning for at 

blive ordineret i den ungarske kirke, at kandidaten har læst 3 måneder ved et 

anerkendt protestantisk fakultet i udlandet. Udvalget finder det væsentligt at 

støtte dette økonomisk og forventer med glæde dette samarbejde genoptaget 

fremover. 

 

Arrangementer i årets løb:  

I begyndelsen af september drog en delegation på 19 af 

menighedsrådsmedlemmer, provstiudvalgsmedlemmer og præster fra 

Haderslev provsti på studietur til Salisbury i England. Denne type studieture 

blev startet op i 2016 med en tilsvarende tur til Halle i Tyskland, og det er 

udvalgets mål at afholde en sådan rejse hvert år.  Der er overvejelser om at 

næste tur går til Prag med besøg hos den hussitiske kirke. Pga. Lutherårets 

talrige arrangementer summes der dog over om turen skal udskydes til 2018. 

En udførlig rapport om studieturen til Salisbury kan findes på stiftets 

hjemmeside, forfattet af Annette Lyster-Clausen. 

 

Arbejde på genoptagelse af forbindelsen til den ungarske mindretals kirke i 

Transylvanien. 

Møde mellem biskop Marianne Christiansen og biskop Adorjan (jf. omtalen 

ovenfor)   

Større beslutninger: Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 20.000 kr. som støtte til en 

konfirmandrejse for Sindbjerg og Uldum sogne 

 

Udvalget bevilgede støtte på 7.500 kr. til migrantpræstestævnet i 

Tværkulturelt Center  

Udvalget bevilgede støtte på 3.600 kr. til konfirmandlejr i Sydslesvig for 

Ullerup sogn 

Udvalget bevilgede 5.074 kr. til fortæring mv.  i forbindelse med besøg fra 

ungarsk  venskabskirke 

Udvalget bevilgede sig selv 2.052 kr. til fortæring i forbindelse med udvalgets 

afslutning efter sidste møde inden jul 2016 

 

Udvalget finansierede studietur til Salisbury (dog med egenbetaling på 2.000 

kr. pr. deltager). 

(For specifikation af de enkelte poster i forbindelse hermed  samt øvrige 

udgifter se venligst vedhæftede kontoudskrift for mellemkirkeligt udvalg  

2016).   

  



Mål for kommende år: De vigtigste mål er yderligere aktivering af ovennnævnte forhold til vores 

ungarske venskabsmenighed. 

Samt videreførelsen af rækken af studieture for menighedsrådsmedlemmer , 

provstiudvalgsmedlemmer – og muligvis også kirkefunktionærer (det har 

været nævnt som et ønske fra nogle af deltagerne i Salisbury). Studieturene 

har fået god respons som vigtige øjenåbnere overfor de udfordringer som 

mange kirkesamfund udenfor Danmark står med.  

Planlagte arrangementer 2017: Foreløbig er der planlagt en studietur for udvalgets medlemmer til Hamburg 

5.-6. marts 2017 med besøg bl.a. i Ökumenisches HafenCity og den danske 

sømandskirke. 

Endvidere planlægger udvalget sammen med at deltage i forskellige tiltag 

omkring Lutheråret. 

Budget for 2017: Indtil videre samme ønskes 

Budget for 2018: Indtil videre samme ønskes 

  

Medlemmer af udvalget: Annette Lyster-Clausen, Dorthe Holck, Jette Groth, Jochen Arndt, Kjeld 

Claudi Rasmussen, Leif Arffmann, Mogens Mogensen, Marianne 

Christiansen  

 

Årsrapport udfærdiget af: 

Kjeld Claudi Rasmussen 

…………………………………………….. 

 

Dato:…31. Januar 2017……………. 

 


