
Årsrapport for 2018: 
 
Stiftsudvalgets navn: 
…Mellemkirkeligt………………………………………………………………….……. 

 

Møder i løbet af 2018: 21/2 – 17/5 – 19/9 – 15/11 

Mål for 2018: Fortsætte praksis med studieture for menighedsråds- og 

provstiudvalgsmedlemmer. 

Støtte deltagelse i årlig inspirationskonference for migrantpræster. 

Støtte nye mellemkirkeligt tiltag på sogne- og provstiniveau. 

Arrangementer i årets løb: Studietur til Prag 20.-23.4.18 for MR- og PU-medlemmer. 

 

Større beslutninger: Omkring opgradering af studieture for MR- og PU-medlemmer (se 

nedenfor). 

Bevilling Af kr. 10.000 til deltagelse18. internationale seminar i 

Wittenberg november 2018.  

Mindre: Støtte til rejse Kristkirken Kolding/Per Pedersen ifm. tur til 

Ægypten – etablering af venskabsmenighed. 

Støtte til Notmark sogn/Malene Freksen konfirmandtur til 

Jugendkirche Flensburg. 

Endvidere har udvalget en ”hvilende” bevilling (ved ikke om det er 

den korrekte øko-juridiske term) på 20.000 kr. øremærket tilskud til 

opstarten af projekt Global kirke (som det er tanken skal løbe over 

de næste 2-3 år).  

  

  

Mål for kommende år: Udvalget ønsker at optage kontakt til lutherske menigheder i Polen 

og Rusland. Udvalget ønsker at udbygge praksis med at arrangere 

studieture for menigheds- og provstiudvalgsmedlemmer. Fra 2019 

vil det følgende års studietur blive forberedt efteråret inden med 

blandt andet foredrag/oplysning om studieturens formål og indhold. 

Der bliver ingen studietur i 2019, men påtænkes tur i 2020 til Berlin. 

”Latent” ønske om støtte til teologiske kandidater fortrinsvis fra det 

ungarsk lutherske mindretal i Rumænien, hvor det forudsættes at 

kandidater til præstestillinger har studeret et semester ved 

anderkendt teologisk fakultet i protestantisk land.    

Planlagte arrangementer 

2019: 

Oplysningsdag omkring studietur 2020. Endvidere planlægger 

udvalget en studietur for udvalgets medlemmer. Ikke nærmere fastsat 

endnu – men en opfølgning på praksis med en sådan tur ca. hvert 2.-

3. år.  

Budget for 2019: Samme ønskes 

Budget for 2020: Samme ønskes 
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Medlemmer af udvalget: Marianne Christiansen – Torben Hjul Andersen – Dorthe Holck – 

Mogens Mogensen – Jette Groth – Annette Lyster-Clausen – Jochen 

Arndt – Kjeld Claudi Rasmussen   

 

Årsrapport udfærdiget af: 

 

……pva udvalget Kjeld Claudi Rasmussen……………………………………….. 

 

Dato:14.2.19………………. 

 

 


