
Årsrapport for 2020 for Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg 
 
Møder i løbet af 2020: 11.3. - 4.6. - 9.9. - 2.12. 

Mål for 2020: Oprettelse af forbindelse til den lutherske kirke i 

Rusland. Sognepræst Tom Ahlmann, Kliplev er som 

russiskkyndig og vidende om russiske kirkeforhold 

tilknyttet projektet.  

Opgradering af kendskab i stiftets sogne og provstier 
til udvalgets område og arbejde. 

Arrangementer i årets 
løb: 

Studietur for stiftets MR- og PU-medlemmer til Berlin 

(udskudt til 2021 pga. covid-19). 

Større beslutninger: Udvalget er blevet grønnere – det vil bl.a. sige at 

fremtidige studieture o.l. så vidt muligt afholdes uden 

anvendelse af flytransport. 

Ellers har større beslutninger væsentligst været 

udskydelse af Berlinturen – og beslutninger har i 

øvrigt været lidt på afventning i lyset af covid-19. 

Mål for kommende år: Forhåbentligt styrke forbindelsen til den lutherske 

kirke i Rusland.  

Fortsat planlægge og afholde studieture for stiftets 

MR- og PU-medlemmer hvert andet år (bl.a. til 

Rusland). 

Fortsat opgradering af udbredelsen af udvalgets 

arbejde bl.a. gennem inddragelse af stiftets 
kommunikationsmedarbejder Lene Kjældgaard. 

Planlagte arrangementer 
2021: 

Værtskab for Den maronitiske ærkebiskop på 

stiftsdagen og dagene derefter i samarbejde med 

Marianne M. Mølbæk. 

Foreløbig ved vi at der budgetteres med ca. 7.000 kr, 

til hotel i Haderslev og København jf. priser indhentet 

af MMM. 
Udvalgets tur til Rusland i maj med henblik på at 

knytte venskabsforbindelse til den lutherske kirke i 

Sankt Petersborg og Moskva.  

Studietur for stiftets MR- og PU-medlemmer til Berlin 

(udskudt fra 2020) i efteråret 2021. 

NB: På falderebet har udvalget valgt at UDSKYDE 

turen til Rusland til 2022. 
  



Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2021: 

Vi ønsker at opretholde det nuværende budget på 

100.000 kr.  

Da 2021 imidlertid kommer til at rumme bl.a. 
studieturen til Berlin, som oprindeligt var indregnet i 

2020s budget, kan vi se frem til en 

budgetoverskridelse i 2021, jf. punkterne under 

”planlagte arrangementer i 2021”: Financiering af 

udvalgets tur til Rusland og værtskabet for 

ærkebiskoppen. 

 

Udover financieringen af disse har udvalget også 

bevilget engangsstøtte til projektet Glokal kirke på kr. 

20.000 (egentligt bevilget i 2020, men grundet 

coronanedlukningen er bevillingen flyttet til 2021) og 

til Tænketanken forfulgte kristne kr. 5.000 (bevilget 
som 3x5000 kr. over tre år 2020-22) 

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2022: 

Ønske om opretholdelse af bevilling kr. 100.000 – 

med forbehold for de evt. udskydelser som nok kan 

være de vilkår vi arbejder under et stykke tid endnu. 

Medlemmer af udvalget: Annette Lyster-Clausen, Christian Møller, Jens 

Christian Hvergel, Jette Groth, Jochen Arndt, Kjeld 

Claudi Rasmussen, Marianne Christiansen, Mogens 

Mogensen, Torben Hjul Andersen 
 

Årsrapport udfærdiget af: Kjeld Claudi Rasmussen med værdifulde indspark fra 

udvalgets øvrige medlemmer 

 

Dato: 11. januar 2021 

 


