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Årsrapport for stiftsudvalg: Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde 
 
Udvalgsmøder 15. jan. 2014 

Orientering fra udvalgets medlemmer om religionsmøde i provstierne. 
 
Redegørelse for diskussionen om en ny moske i Haderslev, hvor biskoppen, 
lokaler præster og menighedsrådsmedlemmer har ytret sig i debatten.   
 
Fordeling af opgaver på seminar 29. januar i Kolding om ”Det lokale 
samarbejde mellem kirken og moskeen”. 
 
Planlægning af deltagelse på stand ved stiftsdagen 22. marts.  
 
Søren Kjærgaard Jensen, sognemedhjælper i Nørremarken, stopper i udvalget. 
 
1. april 2014 
Udvalget udvides med sognepræst Peter Grønlykke, Sønderborg, sognepræst 
Peder Kristiansen, Øsby, Karina Dahlmann, Hannerup og Tove Bjørn Jensen, 
Nørremarken. 
 
Orientering fra udvalgets medlemmer om religionsmøde i provstierne. 
 
Evaluering af seminar 29. januar om ”Det lokale samarbejde mellem kirken og 
moskeen”. Et vellykket arrangement med 45 deltagere, heraf 10 imamer. 
Mødet gav inspiration til iværksættelse af kvindearbejde i Kolding provsti. 
 
Udvalget udarbejder nyt kommissorium, der fremsendes til godkendelse i 
stiftsrådet.  
 
Orientering om planlægning af seminar 8. okt. i samarbejde med 
Mellemkirkeligt udvalg om ”Hvordan tager folkekirken imod kristne fra andre 
lande, kulturer og kirker?” 
 
Orientering fra Folkekirke og Religionsmøde. Biskoppen har udpeget Kirsten 
Münster og Elin Skoven til stiftets repræsentanter i stiftssamarbejdet for de 
kommende 4 år. 
 
Karina Dahlmann og Elizabeth Padillo Olesen orienterer fra deltagelse i 
Nordisk Religionsdialog konference i Stockholm 28.-30. marts. Udvalget har 
finansieret deltagelsen for Elizabeth Padillo Olesen. 
 
10. juni 2014 
Orientering fra udvalgets medlemmer om religionsmøde i provstierne. 
 
Stiftsrådet har godkendt det fremsendte kommissorium. 
 
Fortsat planlægning af seminar 8. okt. i samarbejde med Mellemkirkeligt 
udvalg om ”Hvordan tager folkekirken imod kristne fra andre lande, kulturer 
og kirker?” 
 
Orientering fra Folkekirke og Religionsmøde. Tove Bjørn Jensen deler 
erfaringer fra sognelæringsnetværk om islam og muslimer.  
 
 

 

Bilag 4 a4



Udvalget støtter Kristent-Muslimsk Samtaleforums årlige konference i 
november med 2.000 kr. Biskop Marianne Christiansen deltager.  
 
Drøftelse af kommunikation. Peder Kristiansen udnævnes som udvalgets 
kontaktperson til stiftets kommunikationsmedarbejder. 
 
29. okt. 2014 
Orientering fra udvalgets medlemmer om religionsmøde i provstierne. 
 
Flere af medlemmerne medvirkede på diakoniudvalgets stiftsdag 25. okt. med 
lokale stande. Der er mange skæringsflader mellem udvalgene. 
 
Din tro – min tro har fået forrygende succes på skolerne i Kolding. 
 
Drøftelse af, hvordan den lokale kirke bedst kan være til stede i sogne, hvor der 
etableres asylcenter.  
 
Evaluering af seminaret 8. okt. ”Hvordan tager folkekirken imod kristne fra 
andre lande, kulturer og kirker?” Der var 32 betalende deltagere til en 
inspirerende dag.  
 
Vi opfordrer målrettet præster og sogne til at deltage i F&R’s nye runde af 
”Folkekirkens lokale møde med muslimer og islam”. Desværre uden held. 
 
Netværksmedarbejder Jarl Ørskov fra F&R har meldt forfald til dette møde – 
han deltager på det kommende møde. 

Mål for indeværende år  
At styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger på en 
ansvarlig og indsigtsfuld måde, som er præget af åbenhed og respekt. 
 

Arrangementer i årets løb 29. januar 2014: 
Inspirationsdag i Kolding om ”Det lokale samarbejde mellem kirken og 
moskeen”. Et vellykket arrangement med 45 deltagere, heraf 10 imamer.  
 
22. marts 2014 
Medvirken med stand på stiftsdagen i Haderslev 22. marts. Elizabeth Padillo 
Olesen bidrager desuden til dagen med seminar. 
 
Udvalgsmedlemmerne Karina Dahlmann og Elizabeth Padillo Olesen deltager i 
Nordisk Religionsdialog konference i Stockholm 28.-30. marts.  
 
Udvalgets formand Kirsten Münster deltager i arbejdskonference på Nyborg 
Strand 17.-18. juni. 
 
8. okt. 2014: 
Seminar i Haderslev i samarbejde med Mellemkirkeligt udvalg om ”Hvordan 
tager folkekirken imod kristne fra andre lande, kulturer og kirker?” Et 
vellykket arrangement med 32 deltagere. 
 

Beslutninger Udvalget har gennemført ovennævnte arrangementer og vil fremadrettet 
gennemføre et seminar i 2015. 

  
Mål for det kommende år  

At styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger på en 
ansvarlig og indsigtsfuld måde, som er præget af åbenhed og respekt. 
 



 
 
Budget for det kommende år 

 
Budget 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. konfere.     6.000 kr. 
Deltagelse for 1 person i Missionfkonference                         2.000 kr. 
Studietur for udvalget til London (8 x 3.500 kr.)                  28.000 kr.      
Ialt                                                                                         58.000 kr. 
 
Udvalget har hidtil for 2015 søgt og fået bevilliget 5.000 kr. Udvalget vil i 
løbet af året ansøge stiftsrådet om øvrige bevillinger. 
 

 
                       
 

Årsrapport udfærdiget af 
 

Formand Kirsten Münster 
 

Dato: 17.01.2015 


