
Årsrapport for 2015: 
 
Årsrapport for stiftsudvalg: ……Folkekirke og Religionsmøde…………………….……. 

 

Møder i løbet af 2015: 18. marts 2015 

 Besøg af netværkskonsulent Jarl Ørskov Christensen fra Folkekirke & 

Religionsmøde, med drøftelse af kirken på asylcentre, lærings-

processer samt rekruttering til studieforløbet Teologi i praksis. 

 Siden sidst fra arbejdet i provstierne. 

 Planlægning af stiftsseminar 29. okt. 

 

18. juni 2015 

 Siden sidst fra arbejdet i provstierne. 

 Planlægning af stiftsseminar 29. okt. 

 Drøftelse af studietur for udvalget til London. 

 

8. okt. 2015 

 Siden sidst fra arbejdet i provstierne. 

 Planlægning af stiftsseminar 29. okt. 

 Orientering om skriveforløbet ”Teologi i praksis” med deltagelse af 3 

præster fra Haderslev stift. 

 

3 medlemmer ad udvalget deltog i Folkekirke og Religionsmødes seminar for 

stiftsudvalgene 18. april 2015 i Hannerup kirke. Tema: Forandring og 

lederskab. 

2 medlemmer af udvalget deltog i Haderslev stifts fællesmøde for stiftsråd og 

stiftsudvalg 30. sept. 2015. 

 

Mål for 2015: At styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger på en 

ansvarlig og indsigtsfuld måde, præget af åbenhed og respekt. 

 

Arrangementer i årets løb: Inspirationsdag 29. okt. 2015: Om religiøse samfund, radikalisering og 

voldelige hellige tekster. Medvirken af lektor Safet Bektovic og sognepræst 

Michael Markussen. Arrangementet fandt sted på UC Syd Haderslev med ca. 

30 deltagere. 

 

Større beslutninger: Udvalget fremsendte i begyndelsen af 2015 en skrivelse til Haderslev stiftsråd 

med konkrete forslag til, hvordan diakoni og migranter kan fremmes som nye 

fokusområder. 

 

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

ansvarlig og indsigtsfuld måde, præget af åbenhed og respekt. 

 

Planlagte arrangementer 2016: Deltagelse med stand på stiftsdag 6. febr. 2016.  

Et stiftsseminar i 2. halvår. 

 

Budget for 2016: Mødeudgifter                                                                           5.000 kr. 

Afholdelse af seminar                                                            15.000 kr. 

Haderslev stifts bidrag til KMS konference                            2.000 kr. 

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

Deltagelse for 1 person i Missionkonference                          2.000 kr. 

Ialt                                                                                         30.000 kr. 

 

Planlagte arrangementer 2017: Et stiftsseminar i 2. halvår. 

 



Budget for 2017: Mødeudgifter                                                                           5.000 kr. 

Afholdelse af seminar                                                            15.000 kr. 

Haderslev stifts bidrag til KMS konference                            4.000 kr. 

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

Studietur for udvalget til London (8 x 3.500 kr.)                  28.000 kr.      

Ialt                                                                                         58.000 kr. 

 

  

Kommentarer til stiftsrådet:  Udvalget har tidligere fået bevilliget 28.000 kr. i 2016 til gennemførelse af 

studietur til London. Turen var planlagt til gennemførelse i slutningen af 

august. Det viser sig, at dette er sommerferietid i England, og derfor kan vi 

ikke gennemføre turen med tilstrækkeligt relevant indhold på dette tidspunkt. 

Derfor anmoder vi om, at beløbet overføres til 2017, hvor vi så vil 

gennemføre turen i januar måned. 

  

Medlemmer af udvalget: Kirsten Münster, formand. Sognepræst i Haderslev Domsogn 

Michael Markussen, sognepræst i Simon Peters sogn, Kolding 

Elizabeth Padillo Olesen, tværkulturel medarbejder i Kolding provsti 

Tove Bjørn Jensen, sognepræst i Nørremarken, Vejle 

Peter Grønlykke, sognepræst i Sct. Marie, Sønderborg 

Peder Kristiansen, sognepræst i Øsby, Haderslev 

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

Hedensted. Repræsentant fra Det mellemkirkelige stiftsudvalg. 

Sognepræst Bjarne Hvid, Sct. Michaelis, Fredericia. 

 

 

Årsrapport udfærdiget af: 

 

………Kirsten Münster……….. 

 

Dato:…29.01.16……………. 


