
Referat af møde i Haderslev stifts mellemkirkelige udvalg 
Torsdag den 3. juni 2021 kl. 10-12 

 

Deltagere: Kjeld Claudi Rasmussen, Marianne Christiansen, Torben Hjul Andersen, Mogens 
Mogensen, Annette Lyster-Clausen, Jette Groth, Jens Christian Hvergel, Christian Møller.  
Marianne Mølbæk deltog under punkt 10. 
Fraværende med afbud: Jochen Arndt.  

 
01. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt. 
 
02. Godkendelse af referat (vedhæftet) 
Referatet fra det virtuelle møde 10. februar 2021 godkendt. 
 
03. Nyt fra formanden  
 Om forbøn for forfulgte (vedhæftet) 
Skrivelse fra Kim Legarth modtaget med ønsket om at Forbøn for forfulgte kunne knyttes 
nærmere til stiftet. Vi er positivt indstillet – også begrundet i, at det vil være rigtigt at få 
det ind i en større sammenhæng. Vi opfordrer ham til at komme med et nærmere oplæg. 
– Formanden kan ikke mødes kl. 11 – 11.30 15. juni med stiftsrådet. ALC og MM deltager. 
 
04. Nyt fra biskoppen 
Lovforslaget om tvangsoversættelse af prædikener er udskudt. – Dobbelt medlemsskab er 
ved fx konfirmationer påtrængende problem, som der ikke p.t. er udsigt til at der kommer 
en lovformelig løsning på. – Ansgar-gudstjenesten næste år er planlagt. 
 
05. Nyt fra mellemkirkeligt råd (MM) 
Et fællesnordisk projekt om den øgede sekularisering har afholdt fem webinarer med stor 
tilslutning. Håbet er, at LVF kunne blive optaget af samarbejdet. – Webinarer om den 
ortodokse kirke i Danmark og om forholdet til islam. – Migrantsamarbejdets bevilling 
udløber 2022. I forbindelse med en ny ansøgning foretages en evaluering af arbejdets 
resultater. – Ny generalsekretær i LVF skal findes.  
 
06. Nyt fra stiftsudvalg for mission (MC) 
Stiftsrådet har bevilget en pulje til ”Præster uden grænser”. To har fået stipendium til 
studierejser. Andre end præster kan søge, fx kirke- og kulturmedarbejdere. 
 
07. Nyt fra Folkekirkens Nødhjælp (JG) 
Årsmøde er afholdt virtuelt, som fungerede godt. Coronaen har været et forstørrelsesglas, 
sagde generalsekretæren bl.a. Stærkt indlæg om Myanmar. Positivt indlæg fra 
udviklingsministeren. – THA: Langtidsaftale med Danida er i støbeskeen. 
 
 
 



09. Status på studietur til Moskva (MC/KCR) 
Tom Ahlmann holder forbindelsen varm, og forventningen i Rusland er store til 
realiseringen. Han vil gerne holde et oplysende foredrag for udvalget på vores næste 
møde, 28. september. Desuden et møde 5. eller 12. oktober kl. 19 for turdeltagerne. 
Researchrejsen er 19.- 24. maj 2022. 
 
10. Status på studietur til Berlin (MC/MMM) 
THA problematiserer at turen gennemføres i år med forholdene i Tyskland in mente. 
Udvalget enig om at finde et tidspunkt i 2022 i stedet: 27.-30. september 2022. 
 
11. Status på Stiftsdagen 2021/2 
  (Gennemførelse - workshop - værtskab for den maronitiske 

ærkebiskop) 
Stiftsdagen ligger 19. marts 2022. Birgitte Quist Sørensen erstatter ærkebiskoppen den 
en-times workshop, som planlægges med MM. 
 
12. Opdatering af udvalgets ”Værktøjskasse” på stiftets hjemmeside  

(find den under ”Genveje” og stiftsudvalg) 
Inden nytår sigter vi mod at opdatere siden. Arbejdsgruppe nedsættes på næste møde. 
 
13. Video om udvalget og dets arbejde 
Formanden medvirker men efterlyser øvrige medvirkende. 
 
14. Eventuelt 
Intet. 
 
Refereret af Christian Møller 
 
 


