
Årsrapport mellemkirkeligt udvalg 2017. 
 
Udvalget har i 2017 holdt 4 ordinære møder - i marts, juni, august og november (referater herfra ligger på 
stiftets hjemmeside under linket til stiftsudvalg). 
 
Blandt udvalgets aktiviteter i 2017 kan nævnes en studietur til Hamburg 5. til 6. marts 2017. 
 
Studieturen bød bl.a. på besøg ved Ökumenisches Center Hafen City, hvor pastor Karsten Mohr, som er en 
af grundlæggerne af og drivkræfterne bag centeret tog imod. Vi blev vist rundt i centret, og pastor Mohr 
fortalte om stedets historie, dets organisation og daglige drift. 
 
Centret huser 21 forskellige kirkesamfund, der i fællesskab driver stedet, og hvor alle trossamfund, uagtet 
størrelse, har indflydelse. Centret rummer flere kirkelige administrationsfunktioner, et fælles andagtsrum 
med udsmykninger der markerer forskellige trossamfunds karakteristika. Der er mødelokaler og 
samtalerum til udveksling af erfaringer.  
Stedet rummer også en café – Weltcafé Elbfaire – og endeligt bofællesskabet Laurentiuskonvent, med 
lejligheder både til familier med børn og enlige, fælleskøkken og taghave med grøntsager og sågar biavl. 
 
Det økumeniske center er skudt op i det gamle havnekvarter, der igennem de seneste år er undergået en 
kraftigt forandring og nu omdannet til et kvarter med boliger, kontorer og administration.  
 
Vi besøgte også Den danske sømandskirke – Benediktekirken - i Ditmar-Koel-Strasse, hvor vi blev budt på 
frokost, og vi så Erik A. Frandsen spejludsmykning af kirkerummet. Bestyreren fortalte om det daglige liv for 
kirken, der er en del af den ret store danske koloni i Hamburg.  
Kirken har bl.a. et tæt samarbejde med de øvrige nordiske kirker i Hamburg – den svenske, norske og finske 
– som ligger lige i nærheden.  
 
Endelig havde vi en samtale med lederen af Nordkirches flygtningearbejde, pastor Dietlind Jochims, der 
fortalte om det mellemkirkelige arbejde blandt de meget store antal af flygtninge, som er søgt til egnen 
omkring. Opgaverne strækker sig fra sjælesorg til hjælp i sociale sammenhænge – og stort set alt der 
imellem.  
 

I december var en lille gruppe udvalgsmedlemmer og indbudte på besøg hos Haderslevs stifts 
venskabskirke – den ungarske mindretalskirke – i Cluc i Transsylvanien i det vestlige Rumænien, ligesom en 
delegation derfra besøgte Haderslev tidligere på året.  
 
Samarbejdet med venskabskirken i Transsylvanien har efterhånden stået på i godt 15 år og blev oprindeligt 
initieret af biskop Niels Henrik Arendt og hans ungarsk-rumænske kollega Adorjani.  Samarbejdet er blevet 
vedligeholdt og udbygget igennem årene, og det er ambitionen at besøge hinanden på skift årligt. 
 
Repræsentanter for udvalget deltog i den økumeniske gudstjeneste i Haderslev domkirke i februar.  
 

Udvalget har også i år ydet støtte til forskellige mellemkirkelige tiltag, hvoraf bl.a. kan nævnes en bevilling 
på 20.000 kr. til opstart og udvikling af projekt Global Kirke, som det er tanken skal løbe over de næste 2-3 
år.  
 
 
 
 
 


