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Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 

Ribe Stift 

 

 

12. september 2013.  

 

Bent Nielsen, formand, 

Orla Duedahl, sekretær, 

Elisabeth Dons Christensen, 

Else Marie Madsen, 

Torben Bramming.  

 

Til orientering for stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center Daniel Ettrup Larsen jfr. vores be-

slutning den 21. februar 2013.  

 

 

Referat 

 

fra møde i Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg tirsdag 10. september 2013 kl. 1000-1200 på biskoppens kon-

tor i Ribe. 

 

Torben Bramming deltog i behandlingen af punkterne 1 til og med 4. 

Dagsorden 
 

Beslutninger 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Det besluttedes at indsætte et punkt 8a. 
Med denne tilføjelse godkendtes dagsordenen. 
 

2. Sidste mødereferat. 
 

Godkendtes.  
Vedrørende referatets punkt 8 oplyste biskoppen, 
at domprovst Jens Thorkild Bak er på venteliste til 
den pgl. invitation. 
 

3. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. (DMK) 
 
Nyt fra vores medlemmer af rådet. 
(Elisabeth Dons Christensen og Torben Bram-

EDC. 

 Strukturoplægget. 
DMK er høringspart. Det mellemkirkelige ar-
bejde er ikke med i oplægget. Hun nævnte ud-
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ming) 
 

drag af høringssvaret og konkluderede, at em-
net bør med, men det skal findes ud af – hvor. 

 Danske kirkers Råd. 
Her er der også tale om et høringssvar efter 
stedfunden debat med andre kirkelige institu-
tioner, der har fremsat ønske om lighed mel-
lem deres situation og Den danske Folkekirke. 
Men dette vil også betyde, at der bliver sam-
me krav til alle. Spørgsmålet er afventende. 

 Budapest. 
Konference – om struktur. 

 

4. Økonomi. 
 
Pr. 30. juni 2013.  
Formanden fremlægger. 
 

 
Formanden oplyste, at der er forbrugt kr. 
14.259,80 af årets budgetramme. 

5. Ansøgning om sponsorering. 
 
Ansøgningen vedrører en konference 23. til 25 
05 2013 i Middelfart for et migrantægtepar. 
Ansøgningen lyder på kr. 4.500,00. 
Blev behandlet på vort møde 21 05 13 pkt. 6. 
 
Formanden fremlægger ny udlægning af sagen. 
 

 
 
Der kom ingen deltagere fra Ribe Stifts område 
med til konferencen. Beløbet er derfor ikke for-
brugt. 
 
Det besluttedes, at Bent underretter Daniel om, at 
udvalget er indstillet på at støtte arrangementet 
næste år efter fornyet ansøgning, der imødeses i 
god tid, og at der er tale om personer fra Ribe 
Stifts område. 
 

6. Ansøgning om tilskud. 
 
Else Marie søgte tilskud til en studietur til Isra-
el / Palæstina. Den totale udgift androg kr. 
5.000,00. 
 
Da ansøgningen faldt inden for sommerferien 
blev ansøgningen ”mailbehandlet” og det blev  
tilkendegivet fra Elisabeth Dons Christensen, 
Bent Nielsen og Orla Duedahl, at udvalget be-
taler halvdelen af udgiften. 
 

 
 
Toges til efterretning. 
 
Else Marie orienterede meget tankevækkende om 
turen. 

7. Sponsor-tilbud. 
 
Der er fremkommet indbydelse til at sponsere 
en udenlandsk deltager til Københavns Univer-
sitets Church and Culture program. Kurset 
strækker sig fra 01 09 14 – 01 12 14. 
 

I udvalget er vi ikke tidligere stødt på en lignende 
sag. Vi kan ikke se, hvilket beløb der søges om. 
 
Det besluttedes, at Bent tager kontakt til den 
navngivne kontaktperson for at indhente flere 
oplysninger. 
Sagen fortsættes på næste møde. 
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8. Sekretæren flytter. 
 
OD meddeler, at han senere i måneden flytter 
til Vejle og derfor udtræder af dette udvalg. 
 

 
 
Til efterretning. 

8 a. Biskoppens inspirationsmøde. 
 
Emnet drejer sig om en evt. fortsættelse af dette 
møde.  
 

 
Vort udvalg var ikke for godt repræsenteret, men 
Bent fastslog, at det var et godt og givende møde. 
Det besluttedes at anbefale biskoppen, at hun 
berammer tidspunkt for næste års inspirations-
møde. 
 
Det bliver herefter gjort. 
Den nye efterfølger må så selv afgøre, om hun / 
han vil gennemføre arrangementet. 
 

9. Evt. 
 

Intet til referat. 

10. Næste møde 
 

Torsdag 28. november 2013 kl. 1000 – 1200 på 
biskoppens kontor. 
 

 


