
Stiftsudvalget for mission  
og religionsmøde 
 
 
Referat fra mødet onsdag den 4. oktober 2016 kl. 11.45 i Jerne Sognehus. 
 
Udvalgets medlemmer: 
Biskop Elof Westergaard (afbud), Sognepræst Gert Frost Nicolajsen, Fhv. amtscenterchef Ib 
Ansgar Jensen, Sognepræst Elin Hjuler-Sørensen, Sognepræst Poul-Erik Kammersgaard, 
Sognepræst Kirsten Katrine Tilma (afbud), 
Stiftspræsterne Heinrich Pedersen, Jette Dahl og Daniel Ettrup Larsen 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Siden sidst 

a. Indsatsen ift. Asylcentrene 
Vi skal være med til at gøre kirker i nærheden af et asylcenter klar over, at de 
arbejder med et kort perspektiv i mødet med asylansøgere, da centre åbner og 
lukker samt flygtninge bliver flyttet meget rundt. Der er 5 centre nu i Ribe Stift 
og Toftlund er også på vej til at lukke. 
Vi skal hjælpe lokale videre, når deres asylcenter lukker, måske er der en 
opgave i at møde de flygtninge, der er kommet til kommunen. 

b. Aktuelt i FTC – der var udsendt en rapport på forhånd, som blev drøftet 
c. Status omkring kommende kurser 

Stiftspræsterne holder mange lokale møder med relevans for mission og 
religionsmøde rundt omkring, hvilket når ud til mange. Derfor arrangeres der 
kun stiftsmøder ad hoc fremover. 

4. Nyt fra stiftspræsterne (der er afsat 5 minutter til hver – til gengæld må der gerne 
komme en skriftlig status på forhånd) 

a. Heinrich arbejder med at invitere alle tidligere missionærer til et møde, hvor 
deres ressourcer kommer i spil.  

b. Daniel; kort gengivelse af dele af udsendte rapport. Desuden skal nævnes, at jeg 
arbejder sammen med mellemkirkeligt stiftsudvalg for at samle 
migrantmenighederne i Ribe Stift den 29. januar i Ribe domkirke m.m. De nye 
menighedsråd inviteres med til denne gudstjeneste og arrangement. 

c. Jette: Der blev uddelt materialer om mange kommende arrangementer indenfor 
det næste halve år og der blev orienteret om disse. Derudover er der nu 
oprettet 11 dannelsesgrupper rundt omkring i Ribe Stift.   

d. Mission i andre lande har vi ikke så meget fokus på i dag i stiftsudvalget, når 
både FTC og Jette Dahl arbejder meget med mission her i Ribe Stift. Det må på 
dagsordenen ved et senere møde. Både tidligere missionærer og 
seniorvolontører er ressourcer til, hvordan det kommer mere i fokus igen. 
 
 
 
 



5. Kommende arrangementer 
a. Gudstjenester med bøn for forfulgte kristne 

Vi prøver at udvikle arbejdet ved at skrive nogle nydanskere på vores brev, som 
vil være villige til at komme ud og medvirke ved en gudstjeneste med forbøn for 
forfulgte kristne. Heinrich arbejder videre med dette. 
I 2016 var der mindst 6-7 forskellige steder i stiftet, som havde taget ideen op. 
Desuden har flere taget det ind i deres kirkebøn hver søndag, hvilket også er et 
godt resultat af brevet i 2016. 

b. Kursus mm. Fremadrettet 
Heinrich foreslog en studiedag om konvertering og dåb, som udbydes til stiftets 
præster og andre involverede, så alle bliver klædt på til opgaven. Heinrich taler 
med biskoppen om dette og arbejder videre. Vigtigt at studiedagen bliver bredt 
repræsenteret. Foreslår en studiedag i sidste halvdel af maj. 
Det stående kursusudvalg nedlægges og kurser og studiedage etc. foreslås i 
stiftsudvalget og ad hoc udvalg eller tovholder nedsættes for hvert tiltag. 

c. Svar til Folkekirke og religionsmøde: Der følger et brev med referatet ud, så vi 
kan forberede et svar til næste møde. 

6. Ansøgning fra Jette Dahl og Ingrid Lisby Schmidt om støtte til bogprojekt (bilag) 
 Der er 150 billeder, som skal udgives i en bog. ”Himmelglans i øje – Jesusbilleder 
 til eftertanke og fordybelse”. De har fået kr. 45.000 fra fonde og 8.000 fra 
 treenigheds menighedsråd. Det betyder, at de søger stiftsudvalget om støtte helt 
 eller delvist på kr. 7.000. Udvalgets svar: Det er et meget spændende projekt, som 
 vi glæder os til at se resultatet af. Vi vil anbefale, at ansøgningen sendes direkte 
 til stiftsrådet. 

7. Udvalgets næste møde: 
 Vi lægger op til, at biskoppen finder en dato i løbet af de første 14 dage af januar, 
 hvor vi kan mødes. 

8. Eventuelt 
 Ny computer til Poul Martin i FTC a. kr. 5000 betales af stiftsudvalget. Desuden 
 forventes det, at Daniel indkøber ny computer inden årsskiftet. Denne er allerede 
 bevilget af stiftsudvalget ved tidligere møde. 

 
 
Referat ved  
Daniel Ettrup Larsen 
 
 


