
Møde i stiftsudvalget for mission og religionsmøde torsdag den 29. januar i 

bispegården i Ribe. 

Referat:  

1. Velkomst  

a. Afbud fra Heinrich, der er udsendt.  

b. Diana er trådt ud af udvalget, så hjemmesiden skal opdateres. 

 

2. Godkendelse af dagsorden – ingen indvendinger. 

3. Beskrivelse af formålet med udvalgsarbejdet (oplæg ved Poul Erik Kammersgaard og Daniel Ettrup 

Larsen)  

a. Heinrich, Poul Erik og Daniel har lavet et udkast, hvortil der kommenteres: 

i. Poul Erik retter udkastet til med de kommentarer, der fremkom på mødet og 

sender til stiftsudvalget med mulighed for at kommentere og herefter til stiftsrådet 

og stiftet, så de reviderede oplysninger bliver lagt på hjemmesiden. 

4. Siden sidst  

a. Halvårsrapport for FTC (ved Daniel) 

i. Det går rigtig godt i FTC og jeg vil kun nævne nogle nye eller særlig spændende 

opgaver, der er i gang lige nu eller er begyndt i løbet af efteråret. 

ii. Poul Martin er kommet på fuld tid fra 1. januar 2015, hvilket er dejligt med de 

mange nye opgaver, der allerede i efteråret kom til. 

iii. Tre nye asylcentre er kommet til i Ribe Stift i efteråret 2014. Poul Martin har 

kontakten til den lokale kirke, frivilliggrupper og ledelse på centeret i Toftlund. Det 

samme gælder for Daniel i forhold til Løgumkloster og Hvide Sande. Alle tre steder 

er lokale kristne meget involverede i de mennesker, der bor på centrene og vi 

tilbyder vores ressourcer i forhold til de lokale behov. 

iv. Der har været kontakt med over 25 internationale studerende i efteråret gennem 

FTC – cykelværksted. Dertil er der i november blevet oprettet en KFS – gruppe for 

studerende i Esbjerg, hvor det af hensyn til de internationale studerende foregår på 

engelsk. Håbet er at lave samarbejde mellem de to tiltag, så de kan gavne 

hinanden.  

v. Det er rigtig spændende, at jeg nu får lov at læse bibel med flere på forskellige 

sprog. De er meget interesserede i det spændende indhold. 

vi. Frøstruphave Efterskole samler ind i dette skoleår til FTC, så det medfører, at vi nok 

kan ansætte en volontør i FTC i et år fra august 2015. Det vil gavne kvinder møder 

kvinder og arbejdet med børneklubber og andre tiltag for børn, hvor også mange 

nydanske børn kan være med. 

vii. Den månedlige fælles spiseaften/Fellowship Meal i Kvaglund er en succes. I januar 

var der over 80 mennesker, heraf 25 med muslimsk baggrund. Dejligt fællesskab, 

der slutter i kirken for dem, der gerne vil være med. 

 

 



b. Nyt fra stiftspræsterne 

i. Jette:   

1. Åndelige dannelsesgrupper i Ribe, Esbjerg, Skjern, Fanø og Folding samt en 

præstegruppe på fem, som også er en åndelig dannelsesgruppe. Bogen 

”Vejen” bruges i alle grupperne med 25 sider til hver gang. Hver gruppe 

ledes af en lokal hver anden gang med stor succes.  

2. Hvert halve år er der fem aftener i Treenighedskirken. 

3. I april holdes hvert år et 2 dages seminar om spirituel praksis. 

4. I efteråret blev der afholdt nærværstrænings - seminar i Esbjerg. 

5. Der er et fem dages ophold med inspiration til trospraksis i foråret på 

”Ådalen” og Jette er hvert år en uge i Montenegro om efteråret. Derudover 

retræte i oktober i Tyskland. 

6. Lysets engel evighedskalender blev udgivet i efteråret 2014 til 50 kr./stk. 

7. En bog med gamle Jesusbilleder vil udkomme senere på året. 

Billedmeditationerne i denne bog vil danne udgangspunkt for fem aftener, 

når den er færdig. 

ii. Daniel: se ovenfor under punkt 4 

 

c. Øvrigt  

i. Poul Erik nævnte, at Folkekirke og Religionsmøde på landsplan arbejder med mål 

og handlingsplaner for deres arbejde. Dokumentet ligger på deres hjemmeside til 

inspiration. 9 stifter er med i samarbejdet. 

 

5. Kommende arrangementer  

a. Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne den 22. februar kl. 16.30 i Zions kirke, Esbjerg. 

i. Det er godt på vej med planlægningen. Kathrine og Daniel koordinerer afviklingen, 

PR etc., da Heinrich er udrejst. Biskoppen er liturg og prædikant. Alle i udvalget 

hjælper med at indbyde til gudstjenesten lokalt. 

ii. Det kan overvejes, at der laves flere forbønsgudstjenester. De er allerede på vej 

med en forbønsgudstjeneste i Skjern og omegn den 3. marts. Andre kunne gennem 

året opfordres til at have dette fokus ved en gudstjeneste i deres sogn eller provsti. 

iii. Det overvejes at ændre navnet til ”gudstjeneste med bøn for forfulgte kristne”. 

 

b. Antal kurser og gudstjenester med stiftsudvalget som arrangør (jfr. kursusudvalgets 

indstilling)  

i. Fremover vil der være forbønsgudstjeneste om foråret og kursus om efteråret. 

Kurset om foråret udgår. 

ii. De lokale ugeaviser skal bruges mere, så informationen kommer ud og bliver læst. 

iii. Skal formen og tidspunktet for kurserne overvejes igen? Underudvalget arbejder 

videre med det.  

 

c. Deltagelse i F&R-stiftsudvalgenes fælles udviklingsseminar (lørdag d. 18. april 2015 kl. 

10.30-17.00) 



i.  Heinrich, Ib Ansgar og Daniel deltager fra Ribe Stift. Ib tilmelder os. 

 

d. Stiftskursus i Kirkehuset i Skjern fredag den 23. oktober 2015. 

i. Der kunne samarbejdes mere med det lokale sogn og provsti, så de er 

medindbyder på arrangementet. Når Daniel har programmet klar, prøver Jette at 

tage kontakt med formanden i Skjern sogn angående kurset den 23. oktober, så de 

forhåbentlig kan medvirke i PR arbejdet. 

ii. Mogens Mogensen er taler både eftermiddag og aften. 

 

6. Udvalgets næste møde 

a. Den samme dag som inspirationsmødet. Eventuelt den (27. august). Et emne til 

dagsordenen kunne være det faldende dåbstal, som der kan indhentes statistik på i 

forvejen. 

b. Inspirationsmødet ligger ikke fast endnu, men i slutningen af august. Stiftsrådet arrangerer 

aftenen og biskoppen indbyder. 

 

7. Eventuelt 

a. Der er brugt knap 35.000 kroner af de 50.000, der er bevilget. 

b. Jette Dahl overvejer, om hun kan søge stiftsudvalget om underskudsdækning i tilfælde af, 

at et arrangement ikke kan løbe rundt. Indtil nu har der været deltagere nok til, at alle 

udgifter er blevet dækket ind. 

Referat ved Daniel Ettrup Larsen 


