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Referat af møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 

torsdag 17. maj 2018 kl. 13.00-15.00 i Simon Peters Hus, Kolding 

 

Tilstede: Marianne Christiansen, Mette Staal, Kirsten Münster, Annette Lyster Clausen, Elizabeth 

Padillo, Ulla Hermann, Tove Bjørn, Bjarne Hviid, Eva Løbner, Michael Markussen. 

 

1. Referent  

Michael blev valgt. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af pkt. 4b: Henvendelse fra Mellemkirkeligt Råd om tilbud til 

udvalgte provstier om et samarbejde, hvor der ansættes en farsi og en arabisk talende 

medarbejder. 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Dette blev godkendt 

 

4. Drøftelse om Religionernes Råd (bilag vedhæftet) 

 

PÅ baggrund af et ønske fra biskoppen (Marianne), havde et udvalg arbejdet med en 

”udredning” af forskellige perspektiver på et Religionernes Råd. Udvalgets arbejde førte til et 

arbejdspapir, som dannede grundlag for dagens videre refleksioner, hvor biskoppen deltog. 

 

Marianne: Der er utvivlsomt brug for Religionernes Råd, som arbejder med de ting, der peges på 

fra arbejdsgruppen. Et af de springende punkter er, hvordan vi bedst organiserer os. 

Marianne nævnte muligheden af at samarbejdet kunne organiseres i Region Syd (Haderslev, Ribe 

og Fyns stifter), fordi det er her, der arbejdes sammen på sundhedsområdet. Vi kunne også tænke 

i samarbejde med FUV og/eller Syddansk Universitet  

 

Anette: Erhvervsråd og erhvervsliv står med problematikker i hverdagen som tørklæde, mad, 

helligdage. Der må oplagt kunne søges fondsmidler. Kunne vi tænke i helt andre 

samarbejdspartnere og var det en ide at kontakte Stefanie Lose i Region Syd? 

 

Bjarne Hviid: Vi skal tænke så bredt som muligt og inddrage eksempelvis Ase-folket, frikirker og 

ikke mindst den katolske kirke. 

 

Der var bred enighed om, at Marianne snarest tager kontakt til biskopperne i Ribe og Fyns stift for 

at høre, om de vil være med til at rette en henvendelse til Stefanie Lose for dermed at prioritere 

den samfundsmæssige vinkel i et kommende råds arbejde. Baggrunden for henvendelsen tager 

udgangspunkt i en tilretning af arbejdspapiret af 17. april 2018. Mette kommer med sine 

sociologiske perspektiver til arbejdspapiret. 

 

Hvis der kommer et nej fra Lose, må vi sætte os sammen igen. 
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4b Henvendelse fra Mellemkirkeligt Råd 

 

Marianne har taget henvendelse til Mogens Kjær fra Mellemkirkeligt Råd for en uddybning af 

projektet. Svar fra Mogens Kjær blev rundsendt til udvalgets medlemmer. 

Marianne har rundsendt en mail til udvalgets medlemmer. Der er inviteret til et møde i Fredericia 

den 14. juni, hvor der bliver mulighed for at spørge ind til projektet. Interessant er det, hvad de 

enkelte provstier kan forvente af besøg fra tolkene/igangsætterne. 

 

5. Evaluering vedr. stand på stiftsdag 17. marts  

Det handler om at vise ”flaget”. Det er fint at være repræsenteret, selvom der ikke var 

mange besøgende. 

 

6. Mundtlig rapport fra F&R’s konference 14. april i Fredericia ”Religionsmøde i dit stift” 

Kirsten, Mette, Ulla og Karina deltog. Der var flere oplæg på dagen, bl.a. v. kirkeminister 

Mette Bock. Oplæg fra sygehuspræst og studenterpræst berørte ikke religionsmøder i deres 

arbejde, hvilket var utilfredsstillende. Kirsten nævnte relevante spørgsmål fra 

gruppearbejde, som vi arbejder videre med i udvalget. 

 

7. Nyt vedr. fællesarrangement 14. nov. med diakoniudvalget (v. Mette Staal) 

Der holdes møde i planlægningsgruppen i diakoniudvalget i næste uge, og på baggrund af 

dette møde vil vi fra F&R blive inviteret til et fælles planlægningsmøde. Vi undrer os over, at 

vi ikke noget tidligere i planlægningsfasen er taget med på råd, når vi står som 

samarbejdspartnere. 

 

8. Siden sidst ved udvalgets medlemmer (3 min. pr. provsti) 

Vejle: Løjet og Sct. Nicolai kirke arbejder på at få lavet en ansættelse af en tværkulturel 

medarbejder fælles for de 2 sogne. Tove har et forløb med en farsitalende, der modtager 

dåbsundervisning og sjælesorg. Der er behov for en bønnebog på farsi. Tværkulturelt 

Center medvirker gerne. Tove undersøger videre, om der er materiale på farsi.  

 

Sønderborg: Ulla har indsendt budget til provstiudvalget for at få midler til aktiviteter. Ulla 

har inviteret en gruppe flygtninge på besøg på en muslimsk kirkegård i Ulkebøl som 

samtidig blev til et besøg i den lokale kirke og efterfølgende frokost.  

FDF i Syddanmark har kontaktet Ulla for at drive ”Familieklubben Ringbakken” 

(med støtte fra puljer i ”Danmarksfamilien”) i samarbejde med Røde Kors. Der arbejdes på 

flere internationale gudstjenester. 

 

Åbenrå: Eva: Intet. 

 

Kolding: Elizabeth orienterede bredt om de mange aktiviteter. Den årlige rapport om det 

tværkulturelle i Kolding provsti kan downloades fra provstiets hjemmeside. 

Toner på tværs vil fremover blive hvert andet år for at give plads til at medvirke i FNs  

Interfaith Harmony Week februar 2019. 
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Fredericia: Bjarne orienterede. Hannerup sogn har eks. gang i Middag på tværs arr.. 

Hannerup sogn er kommet med en henvendelse til Michaelis sogn om fælles internationale 

gudstjenester. Michaelis har god kontakt med sprogskolen for at fortælle om kirkeårets 

højtider og de kristne traditioner og ritualer ved tre årlige besøg. I Michaelis afvikles der  

internationale aftener ligesom der bakkes om IM´s internationale sommerlejr. 

 

Haderslev: Kirsten: Der bliver indviet en muslimsk gravplads i næste uge.  

Migrantpræsterne vil tilbyde ”Frihed i tro og tale” på de lokale sprogcentre i stiftet. 

 

9. Migrantkonsulent Mette Staal orienterer 

Mellemkirkeligt Råd har udsendt datamateriale om provstiernes antal indvandrere og 

efterkommere. Mette rundsender et link, hvor materialet kan downloades. Biskoppen sender 

en skrivelse rundt til menighedsrådene for at gøre opmærksom på materialet. 

Mette er i kontakt med en rumænsk-ortodoks præst i Vejle, hvor der skal laves en film om 

menigheder, der har husly i Folkekirken. Kirsten M.: Det ville være skønt med et fokus på 

eksempler på integration af kristne med anden etnisk baggrund i Folkekirkens menigheder. 

Det foregår i Simon Peters Kirke og mange andre steder rundt i stiftet. 

 

10. Nyt fra F&R 

Nordisk Religionsdialogkonference finder sted 22.-24. okt. i Kbh. Tema er ”Ritualer og 

religionsmøde”. Tove melder snarest tilbage, om hun er interesseret. Kirsten og Mette 

deltager. 

Biskop Marianne Christiansen har udpeget Birgitte Møldrup og Kirsten Münster som stiftets 

repræsentanter for den kommende 4-årige periode i bestyrelsen for F&R. 

 

11. Nyt fra Haderslev stift 

Udvalgets årsrapport for 2017 er fremsendt til stiftet. 

 

12. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg 

Annette fremsender skriftligt nyt: 

- Der er indledt formaliserede samtaler med den romersk-katolske kirke i Danmark.  

- Der arbejdes med Offentlighedsteologi.  

- Mogens Mogensen er genvalgt som formand for Det Mellemkirkelige Råd. 

- Indgåelse af forpligtende aftale mellem Folkekirken og Metodistkirken markeres i Haderslev 

Stift ved gudstjeneste i Metodistkirken i Vejle ved bl.a. Marianne Christiansen 14. aug. kl. 19. 

          - Stiftsudvalget for Mission bliver ikke nedlagt, men er rekonstrueret.  

- Leif Arfmann træder ud af udvalget. Ind træder domprovst Torben Hjul Andersen, samt et 

lægt medlem fra Vejle.  

 

13. Evt. 

Ny mødedato: tirsdag den 25. september kl.11-13 i Simon Peters Kirke 

 

Referent Michael M 


