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1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt med indføjelse af et nyt pkt. 10 om betjeningen af 
grønlændere og nyt punkt 13: Ansøgning om støtte til 
migrantpræstestævne 

 
2.  Godkendelse af referat fra 24. november 2015 (vedhæftet) 
  Godkendt 
3. Nyt fra formanden 
  Årsrapporten afleveret og udleveret 
4. Nyt fra biskoppen 
  Provsterne har været på studietur i Rom – samtaler om liturgi og 
mulig bevægelse mod nadverfællesskab. 
  Henvendelse fra menigheden i Gentha/Seyda om besøg. 
Rammerne og antallet af deltagere foreligger endnu ikke. MKS er positive over for besøget 
og afventer nærmere. 
 
5. Nyt fra mellemkirkeligt råd (MM) 
  Der har været holdt det årlige møde mellem stiftrepræsentanter 
og MKR.Specielt spørgsmålet om asyl-søgere og flygtninge og folkekirkens opgaver i den 
henseende blev drøftet, herunder situationen omkring dåbskandidater, dåbsundervisning 
og modtagelse af nydøbte i folkekirken 
 
6. Nyt fra stiftsudvalg for mission (MC) 
  Intet nyt. 
  Fra reformationsudvalget: Årets reformationsseminar den første 
fredag i oktober har det globale og universelle som tema, bla. med økumenisk paneldebat. 
  
7. Nyt fra udvalg for folkekirke og religionsmøde (AN-C) 
  Studierejse til London flyttes til 2017 
  Konfirmandudveksling med Gentha ved Wittenberg under 
planlægning i marts 2017, AN-C i samarbejde med Peter Krabbe-Larsen. AN-C udvirker et 
budget til ansøgning om midler fra MKS. 
  Kirsten Münster har haft møde med Birgitte Møldrup om 
inspirationsdag om modtagelse af nye medlemmer, konversion og dåb,  evt. 31 august i 
Haderslev. 
  Religionsmødet har lavet gode dilemmaspørgsmål, som med 
fordel kunne bringes i spil i sognene. AN-C tager tråden op med Religionsmødet om, 
hvordan formen kunne være for materialet. 
  
8. Nyt fra folkekirkens nødhjælp (KCR) 



  Både Kjeld og MC var forhindret til sidste rådsmøde. Det aftales, 
at Kjeld og MC aftaler , hvem af dem, der deltager fra gang til gang. Hvis dagsorden viser 
det nødvendigt, afklares holdninger i MKS før deltagelse. 
 
9. Om udvalgets planlægning af studierejse for stiftets MR- og 

provstiudvalgsmedlemmer 
  DH orienterer om mulighederne for studietur til England med 

fokus på Kirke på Landet. DH og Leif Arffmann arbejder videre med 
programmet formodentlig efteråret 2016. Målgruppen er 3 fra hvert provsti, 
menighedsråds- og provstiudvalgsmedlemmer. Husk Sydslesvig. 

 På næste møde drøftes 2017s rejsemål, så planlægningen kan ske i god tid. 
 
10. MM orienterer om en henvendelse fra diakonipræst Maria Mienert i Vejle om 
behovet for betjening af grønlændere i folkekirken. Kunne man entrere med den 
grønlandske præst i Aarhus eller gøre større brug af kateketer og grønlandske 
kirkemusikere? Jette oplyser, at I Hannerup kirke holder en grønlandsk menighed 
gudstjeneste. MC tager spørgsmålet op med Mienert og provsten. 
 
11. Tema om Palæstina (som opfølgning på MCs indlæg fra sidste møde) 
  MM tager kontakt til et netværk for evangeliske kirker i Palæstina 
(korrekt navn, MM?) med forespørgsel om, hvordan vi kan etablere en forbindelse, der kan 
være til støtte. 
 
12. Tanker om et mellemkirkeligt udvalg med repræsentanter fra stiftets 

forskellige kirkesamfund. 
  MM foreslår en gang årligt eller hvert andet år at samle folk fra 

alle kirkesamfund.  Vi vil begynde med een gang og gøre det til en del af 
Reformationsfejringen i 2017. Jochen spørger til tidspunktet for Ansgarfesten i 
Flensborg, så vi ikke lægger os oven i den. MC spørger på domkirken d. 3.2. 
og d. 5.2. – vi lægger det op ad Ansgars fødselsdag. 

 Servering: Alt imellem to fisk og fem brød og sønderjysk kaffebord 
 
13. Ansøgning om tilskud til migrantpræstestævne i Tværkulturelt Center. 
  Vi bevilger 7.500 kr. 
 
14. Eventuelt 
  Næste møder:  

24. Maj kl. 13-15 
  25. august kl. 13-15 
 
Venlig hilsen 
 
Kjeld Claudi Rasmussen 


