
 

  

 Stiftsudvalget for mission og religionsmøde   Indkaldelse til møde onsdag den 15. juni kl. 10.00 i bispegårdens mødelokale!  Til stede: Biskop Elof Westergaard, Sognepræst Gert Frost Nicolajsen, Fhv. amts-centerchef Ib Ansgar Jensen, Sognepræst Poul-Erik Kammersgaard,  Stiftspræsterne Heinrich Pedersen (afbud), Jette Dahl og Daniel Ettrup Larsen Afbud desuden fra Sognepræst Elin Hjuler-Sørensen og Sognepræst Kirsten Ka-trine Tilma.   Referat:  1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden – godkendt. 
3. Gennemgang af spørgeskema fra Stiftsrådet om udvalgets arbejde (bilag) 

a. Formanden udfylder skemaet og sender det ind til stiftsrådet. 
4. Siden sidst 

a. Indsatsen ift. Asylcentrene 
i. Der blev orienteret om de aktuelle forhold 

b. Aktuelt i FTC 
i. Folkekirkens Udviklingsfond har bevilget kr 150.000 kr. til FTC, 

så der ansættes til at hjælpe med inspiration og opstart af sprog 
café i flere i stiftet. Der blev nævnt flere forslag til mennesker, 
kan der spørges til denne opgave. 

ii. Økonomi – overskud på godt 25.000 kr. i 2015 i FTC pga. store 
gaver til arbejdet. Selvom vi har haft en volontør ansat siden 
august. 

iii. Der er blevet holdt inspirationsmøder i flere sogne og mange 
forskellige grupper i det brede kirkelige landskab i år. 

c. Forbønsgudstjenesterne 
i. Mindst 6 steder har der været sådanne gudstjenester på høj-

messens plads. Dertil kommer steder, der ikke har givet besked 
tilbage. Mange flere er nået gennem disse lokale tiltag i.f.t. de 



 

  

 samlede gudstjenester på stiftsplan, så denne form skal fortsat 
fremmes. 

d. Status omkring kommende kurser 
i. Biskoppen arbejder videre med oktobermødet og vil tage vores 

forslag med. Desuden kunne Mogens Mogensen være et godt 
forslag. Den 6. oktober 2016. 

ii.  
e. Nyt fra stiftspræsterne (der er afsat 5 minutter til hver – til gengæld 

må der gerne komme en skriftlig status på forhånd). 
i. Jette Dahl:  

1. 5 kursusaftner om selvværd i efteråret. 
2. Retrætedag; den 19. november: ”du skal nyde før du kan 

yde”. 
3. Stilledag  med ”Mindfuldness i kirken” – den 3. december. 
4. Efterårsretræte den 6.-9. oktober. 
5. De åndelige dannelsesgrupper flere steder i stiftet går 

rigtig godt og giver meget for både deltagere og Jette selv. 
5. Kommende arrangementer 

a. Forbønsgudstjenester for forfulgte kristne 
i. Biskoppen tager dette med på næste provstemøde for at opfor-

dre til, at endnu flere sogne tager denne ide op i fastetiden næ-
ste år. 

ii. ”Gudstjeneste med bøn for forfulgte kristne” er titlen næste år. 
iii. Vi vil bede Heinrich om at gå i spidsen for at udbrede det endnu 

mere næste år. Det skal nå ud til både præster og menigheds-
råd, gerne i begyndelsen af januar. Skrivelsen kan indledes 
med: ”Vi er med i en verdensomspændende kirke…” 

b. Nyt stiftskursus –  
i. Evt. ved stiftsmødet i 2016 



 

  

 c. Reformationsdage i Ribe – mange valgmuligheder 12-15. okt. 2017 
i. Evt. indslag fra Jette Dahl og Daniel Ettrup Larsen  

ii. Café – indslag. 
iii. Biskoppen sender tilbuddet fra os til dem, der arrangerer. 
iv. Hvordan være luthersk kirke i dag? 

6. Ansøgning fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd om 10.000 kr. i støtte til 
udgivelse af fælleskirkeligt materiale til den danske befolkning (bilag). 

a. Mellemkirkeligt stiftsudvalg har bevilget de 10.000 den 26. april, så 
vi tildeler ikke yderligere midler fra Ribe Stift. 

7. Udvalgets næste møde 
a. Den 4. oktober i Jerne kirkecenter kl. 10-12. 

8. Eventuelt 
 
Referat ved Daniel Ettrup Larsen 


