
1 

 

Dagsorden: Møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 

onsdag 23. jan. 2019 kl. 10.00-12.00 i Simon Peters Kirke, Kolding 

 

Tilstede: Elizabeth Padillo Olsen (Kolding provsti), Mette Hee Staal (Stiftskonsulent), Michael 

Markussen og Elizabeth Padillo Olesen (Kolding provsti), Annette Lyster-Clausen (Hedensted 

provsti), Ulla Elvira Hermann (Sønderborg provsti), Bente Rosenkrants (Vejle provsti), Kirsten 

Münster (Haderslev Domprovsti) 

Afbud fra Bjarne Hvid (Fredericia provsti). Fraværende uden afbud: Eva Wiwe Løbner (Aabenraa 

provsti)  

 

1. Referent 

Annette Lyster-Clausen 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagorden godkendes med tilføjelse af pkt. 3a: Bemanding af udvalget, og pkt. 4a: 

Opfølgning på inspirationsdage.  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt. 

 

3 a. Ændring af sammensætning i udvalget:  

Tove Bjørn Jensen træder ud og Bente Rosenkrants træder ind fra Vejle provsti. 

Velkommen i udvalget til Bente Rosenkrants. Tak er sendt til Tove Bjørn Jensen for hendes 

indsats. 

 

Siden sidst ved udvalgets medlemmer 

Sønderborg: Budget, som er godkendt. Familiegruppe, hvor man spiser sammen hver 14. dag, - 

fungerer fantastisk. Ca. 30 deltagere. Derudover sprogskole. Udfordring: det er svært at inkludere 

f.eks. de afrikanske kristne i den eksisterende menighed.  

Kolding: Michael Markussen har på seminar med Rowan Williams fået hans skriv med 

opmærksomhedspunkter til skrifter, hvor jøder og skriftkloge indgår. Michael sender til udvalget. 

Michael har en drøm om en studiegruppe i Kolding.  

Skole/kirke samarbejdet om projekter til foråret er gået lidt galt i en tilmeldingsprocedure. 

Uge 6 Interfaith Harmony Week i Kolding. Mange spændende programpunkter.  

Møde med Mohammed, som af Udenrigsministeriet er udnævnt som interreligiøs ekspert. 

Hedensted: Her bor ikke mange muslimer men rigtig mange østeuropæere. Derfor glæder vi os 

over, at der er fremtidigt fokus på dette område.  

Vejle: Man har ansat en medarbejder til at hjælpe i både Vejle og i Jelling. I Jelling er projekterne 

veldefineret. Løget som er Bentes område har et lille kirkeligt engagement og derfor skal der 

arbejdes på at finde frivillige. Der er et godt samarbejde med lokalråd og diverse interessegrupper. 

Der blev arrangeres fælles verdensmiddag i kirken på FN-dagen 24. okt., og der er i marts 

fællesspisning i moskeen i anledning af ”Danmark spiser sammen”.  

Fredericia: Vi fortsætter med de internationale aftener i Michaelis. De internationale gudstjenester 

er kommet godt i gang med omkring 50 deltagere. Liturgien afvikles på dansk, læsninger på dansk 
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og engelsk, salmer på engelsk. Sangark med liturgien på både dansk og engelsk udleveres til 

deltagerne. 

Haderslev: Middage på tværs en gang om måneden samt lektiecafe, Kontaktfamilieordning m.m. i 

regi af Fælleskirkeligt Integrations Netværk. Netværket har netop afholdt inspirationsdag for 

frivillige: Hos Røde Kors kan man gratis bestille en foredragsholder til en aften for frivillige om 

engagement i flygtningearbejdet, og det inkluderer mad og foredragsholder. Disse arrangementer 

kan med fordel række længere ud end til kirkelige grupper. Se https://www.rodekors.dk/bliv-

frivillig/flygtninge-og-indvandrere/venner-viser-vej/oplaeg 

 

4a. Opfølgning på arrangementer 

3. okt. i Fredericia om traumatiserede flygtninge, arr. af migrantpræsterne. Det var 

indholdsmæssigt en god aften, som gav indblik i Rehabiliteringscenterets traumebehandling.  

14. nov. i Kolding arr. af stiftsudvalget for diakoni i samarbejdet med vores udvalg: visning af 

filmen ”Jeg er dansk” og oplæg v. Malene Fenger-Grøndahl om integration, flygtninge og 

diakoni - med efterfølgende diskussion. Mødet var velbesøgt.  

Man skal være opmærksom på, at arrangementerne ikke ligger for tæt på hinanden. 

 

4. Udvalgets planer for 2019 – forbundet med Årsrapport og budgetønsker for 2019 og 2020 

(den gamle rapport for 2017 er vedhæftet) 

Alle udvalg er indkaldt til budgetdrøftelser d. 10. april. Kirsten og Ula Hermann deltager. 

Vi kunne ønske os et årligt udskrift over udvalgets udgifter: Hvor meget har vi brugt og til 

hvad? Simon Peters Kirke ønsker kirketjener-udgifter til afholdte stiftsmøder dækket af 

stiftet. Michael laver et overslag herpå, som indregnes i budgettet.  

Kirstens oplæg er, at vi fremskriver budgettet for 2019 på 35.000 kr. til 2020. Udvalget 

tilslutter sig.  

 

Udvalgets planer for 2019. Skal vi planlægge et seminar? Der er arrangement i støbeskeen 

fra migrantpræstegruppen med Knud Lindholm Lau d. 9. okt. Han taler om ”sprog og 

forestillinger i udlændingedebatten.” Han kender til medier og retorik. Han skal besøge 

skoleklasser om dagen, og derefter lægges der op til et aftenmøde Simon Peters kirke. 

Vi vil ikke lave noget yderligere arrangement i 2019, eftersom mange i udvalget også skal 

lægge kræfter i studietur til Libanon. Muligvis et arrangement foråret 2020, der dog ikke skal 

lægges for tæt på stiftsdag. Mulige emner til videre drøftelse på næste møde: 

Samlæsning af helligskrifter 

Trospraksis – fortalt af hindu, sikh, muslim og kristen 

Når lutherdommens arbejdsmoral skaber kultursammenstød med nydanskere 

 

5. Migrantkonsulent Mette Staal orienterer 

27. og 28. februar møde i Folkekirkens Migrantsamarbejde om Østeuropæere i Folkekirken. 

Den nydanske Folkekirke møde d. 30. – 31. jan.  

Stiftsrådene: Ny fokus på Frivillighed. Man arbejder på en vejledning i frivillighed.  

Stephanie Lose har givet afslag på, at Region Syd vil deltage i samarbejde med stiftet vedr. 

et Religionernes Råd. 

Der arbejdes på at lancere biskoppens taler på podcast. 

 

https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig/flygtninge-og-indvandrere/venner-viser-vej/oplaeg
https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig/flygtninge-og-indvandrere/venner-viser-vej/oplaeg
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6. Deltagelse på F&R’s konference 30. marts 

Konference i Fredericia med temaet ”Når religionsmødet flytter ind i kirkerummet”. Mette, 

Ulla, Kirsten og evt. Elizabeth deltager.  

 

7. Nyt fra F&R 

Fra Haderslev Stift deltog Mette Staal, Tove Bjørn Jensen, Birgitte Møldrup og Kirsten i 

Skandinavisk Religionsdialog Konference i okt. 2018: Ritualer og religionsmøde – når 

religionsmødet flytter ind i kirkerummet. Meget givende. 

Kristent Muslimsk Samtaleforum blev afholdt i nov. – nu udvidet til 2 dage. 

Der arbejdes med yoga i kirken, julegudstjeneste for den mangfoldige skole, provstinetværk 

om religion og samfund, og kirkelige handlinger i blandede familier. 

 

8. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg 

Der er arrangeret fælleskirkeligt møde og gudstjeneste i den Reformerte kirke i Fredericia d. 

3. feb. i anledning af Den Reformerte kirkes 300 års jubilæum.  

 

9. Evt. 

Ny mødedato: d. 21. maj kl. 10.00-12.00  

 

Annette Lyster-Clausen/Kirsten Münster 


