
Årsrapport for 2018: 
 
Stiftsudvalgets navn: …………Folkekirke og Religionsmøde……………………………….……. 

 

Møder i løbet af 2018: 7. marts 2018 

 Tilrettelæggelse af stand på stiftsdag i Haderslev 17. marts 

 Overvejelse om et Religionernes Råd i Haderslev stift 

 Siden sidst fra provstierne  

 Orientering fra migrantkonsulenten 

 

17. maj 2018 – deltagelse af biskop Marianne Christiansen 

 Drøftelse om et Religionernes Råd 

 Siden sidst fra provstierne  

 Orientering fra migrantkonsulenten 

 

25. september 2018 

 Orientering om/forberedelse af inspirationsdag om traumatiserede 

flygtninge 4. okt. arr. af migrantsamarbejdet, samt om fælles-

arrangement med Diakoniudvalget 14. nov. 

 Siden sidst fra provstierne  

 Orientering fra migrantkonsulenten 

 

Udvalget holder sig løbende orienteret om arbejdet i Folkekirke & 

Religionsmøde på nationalt plan og henter inspiration herfra. 

 

14. april 2018: 

Fire præster og migrantkonsulenten deltog i F&Rs konference i Fredericia: 

”Religionsmødet i dit stift”. 

 

22.-24. okt. 2018 

Tre præster og migrantkonsulenten deltog i F&Rs Nordisk Religionsdialog 

Konference i Kbh. – om ”Ritualer og religionsmøde – når religionsmøder 

flytter ind i kirkerummet”. 

 

Mål for 2018: At styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger på en 

ansvarlig og indsigtsfuld måde, præget af åbenhed og respekt. 

Arrangementer i årets løb: Arrangement i samarbejde med stiftets Diakoniudvalg i Simon Peters Kirke, 

Kolding, 14. nov. kl. 17-21: Mødet med vore nydanske medmennesker. 

Arrangementet havde følgende indhold: 

Gudstjeneste med Marianne Christiansen 

Visning af filmen JegErDansk med kommentarer af person fra filmselskabet 

Oplæg v. Malene Fenger-Grøndahl om integration, flygtninge og diakoni 

Samtale ledet af Malene Fenger-Grøndahl 

Større beslutninger: Arbejde for etablering af et Religionernes Råd, evt. i samarbejde med andre 

aktører. 

  

Mål for kommende år: Der forestår strukturdrøftelser 

Planlagte arrangementer 2019: Intet - eftersom migrantpræsterne i udvalget lægger kræfterne i studietur til 

Libanon 1.-13. sept. Muligvis et arrangement foråret 2020, der dog ikke skal 

placeres for tæt på stiftsdag. 

Budget for 2019: Mødeudgifter                                                                           5.000 kr. 

Evt. afholdelse af arrangementer                                             6.000 kr. 

Haderslev stifts bidrag til KMS konference                            4.000 kr. 

Ialt                                                                                         15.000 kr. 

 



 

Budget for 2020: Mødeudgifter                                                                           5.000 kr. 

Afholdelse af seminar                                                            20.000 kr. 

Haderslev stifts bidrag til KMS konference                            4.000 kr. 

Deltagelse for 2 personer til Nordisk Religionsd. konfer.       6.000 kr. 

Ialt                                                                                         35.000 kr. 

 

  

Medlemmer af udvalget: Kirsten Münster, formand, sognepræst i Haderslev Domsogn / migrantpræst i 

Haderslev Domprovsti. 

Michael Markussen, sognepræst i Simon Peters sogn, Kolding / migrantpræst 

i Kolding provsti. 

Elizabeth Padillo Olesen, tværkulturel medarbejder i Kolding provsti 

Bente Rosenkrants, sognepræst i Sct. Nicolai/Løget, Vejle. 

Sognepræst Bjarne Hvid, Sct. Michaelis, Fredericia. 

Sognepræst Eva Wiwe Løbner, Aabenraa / migrantpræst i Aabenraa provsti. 

Ulla Hermann, sognepræst i Christianskirken, Sønderborg / migrantpræst i 

Sønderborg provsti. 

Sognepræst Annette Lyster-Clausen, sognepræst i Uldum-Langskov, 

Hedensted. Repræsentant fra Det mellemkirkelige stiftsudvalg. 

Asylkoordinator Mette Hee Staal. 

 

 

Årsrapport udfærdiget af: 

 

…………Kirsten Münster……………………… 

Dato:……02.03.19…………. 

 


