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Årsrapport for 2021 
 
Stiftsudvalgets navn: Stiftsudvalget for børn og voksne med særlige behov 
 
Møder i løbet af 
2021: 

25/6 (teams), 9/9 (teams) Desuden har Inge deltaget i 
Landsnetværkets møde d. 10/5 

Mål for 2021: At få arrangeret studietur til Hamborg til inspiration og 
erfaringsdeling. Dette mål lykkes, og vi fik en meget 
spændende studietur, hvor vi mødte fine eksempler på, 
hvordan man i Tyskland griber tilgangen til mennesker med 
særlige behov an. Et citat fra en af deltagernes 
tilbagemelding: ”Målet er den barrierefri kirke. Et svimlende 
mål, der kan få selv den bedste til at miste balancen et 
øjeblik. Som jeg forstod Jörg (Jörg Stoffregen fra Netzwerk 
Kirche Inklusiv), sker det imidlertid et skridt ad gangen. Han 
kommer ikke med løsninger, men han arbejder kognitivt og 
medvirker til at ommøblere deltagernes tankegang, så de 
selv kan finde de helt rigtige løsninger for netop deres sogn. 
Inklusion er en transformationsproces.” Desuden besøgte vi 
en skole, som havde et rådgivningsteam sammensat af 
skolepsykologer og præster – det gav meget god mening 
med en skolepræst! – Se hele programmet på de side 2. 

Arrangementer i årets løb: Studietur til Hamborg 8.-10. november 

Større beslutninger:  

Mål for kommende år: Vores plan er at arrangere en inspirationsdag for Stiftets 
præster, som arbejder med vores målgruppe. Desuden vil vi 
gerne arbejde på at få flere medlemmer med i stiftsudvalget.   

Planlagte arrangementer 
2022: 

Datoen for inspirationsdagen er endnu ikke planlagt.  

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2022: 

10.000 kr.  

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2023: 

10.000 kr.  

Medlemmer af udvalget: Søren Thorsen, Henrik Skoven, Christine Alexanderson, Inge 
Lindhardt Mikkelsen. 

 
Årsrapport udfærdiget af: Inge Lindhardt Mikkelsen 

 
Dato:27/1 2022 
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Program for studietur til Hamborg 
 
Mandag d. 8. november:  
Afgang aftales i forhold til kørelejlighed.  
kl. 9.30: Pause ved Rasteplads Rendburg med kaffe og rundstykker.  
Kl. 12.30: Frokost i Restaurant ”Kesselhaus” (Alsterdorfer Markt 14, 22297 Hamburg)  
Derefter besøg på og introduktion til Bugenhagen-skolen, hvor vi deltager i en meditation i ”Kett”-style ved 
Patricia von Massenbach, som er uddannelsespræst og uddannet i liturgier som inkluderer følesansen, som er 
velegnet til elever med mentale handicaps.  
Kl. 15: Kaffe og besøg i Kesselhaus. Her skal vi samtale omkring, hvad inklussion gør ved vores kirke og vores 
kirkestrukturer. og de forskellige arbejdsgrene: undervisning, bistand, jobtilbud. I kan læse mere på Alsterdorf: 
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Werte.  
Indtjek på hotel Motel One Hamburg Alster, Steindamm 102, 20099 Hamburg 
Kl. 17.30: Middag 
Efter ihærdige forsøg er det alligevel ikke lykkedes at få billetter til Elboperaen mandag aften. Vi undersøger 
andre kulturtilbud, og hvis andre deltagere har gode forslag til et aftenprogram, modtager vi dem gerne.  
 
Tirsdag d. 9. november:  
Kl. 12.00: Mødes på Wichern Schule, som en del af Rauhen Haus,  Horner Weg 164, hvor vi skal tale med 
diakon Birge Brandt.   
Kl. 13.00: Frokost på „Alten Bäckerei“, som ligger i Rauhen Hauses. Vores kontakt skriver: ”Dette er vores nye 
gastronomi for kunder, medarbejdere og gæster eller "walk-in kunder" fra distriktet. Der er en varm frokost og 
selvfølgelig mindre retter samt kaffe og kage.” 
Kl. 13.45-14.30: Marje Kruse guider os rundt på Rauhen Haus og fortælle os lidt om historien om deres 
fundament. Læse mere på www.rauheshaus.de 
Kl. 17.30: Fælles middag og drøftelse af dagens indtryk.  
 
Onsdag d. 10. november:  
Kl. 8.00: Morgenmad og udtjekning af hotel 
Kl. 9.00-11.00: Aftale med Jörg Stoffregen fra Netzwerk Kirche Inklusiv (netzwerk-kirche-inklusiv.de). Her 
arbejder de med inklusion mere bredt forstået som at skabe bevidsthed om forskelle og mangfoldighed og 
arbejde for en anerkendende kultur i kirken.   
Herefter frokost og afgang.  
 

Praktisk information:  
 
Hotel og transport betales direkte af Stiftet. Måltider betales individuelt og der udfyldes time- dagpengeskema, 
som returneres til Stiftet umiddelbart efter turen (vi kan evt. samle dem ind og aflevere dem fælles ved 
afgangen fra Hamborg). Herefter overfører Fællesfonden time-dagpenge via lønsystemet (ca. 1100 kr.). Det er 
den model vi har fået oplyst fra Stiftet. 

https://www.alsterdorf.de/ueber-uns.html
https://www.alsterdorf.de/ueber-uns.html
http://www.rauheshaus.de/
https://www.netzwerk-kirche-inklusiv.de/
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