
Referat fra Stiftsudvalgsmøde den 26. januar i Farup 

 

1. Velkomst  

a. Der var afbud fra biskop Elof Westergaard, sognepræst Elin Hjuler-Sørensen og 

stiftspræst Jette Dahl. 

2. Godkendelse af dagsorden  

a. Godkendt 

3. Behandling af kursusudvalgets forslag til fremtidig kursusvirksomhed.  

a. Stiftsudvalget arbejdede videre med kursusudvalgets forslag om at ændre formen 

på kurser for hele stiftet i fremtiden. I 2016 foreslås det, at kurset i oktober aflyses, 

og samtidig tilbydes et af to forslag til stiftsmødet den 6. oktober i Egebæk-Hviding: 

i. ”Folkekirkens møde med flygtninge” eller ”Folkekirkens rolle i mødet med 

flygtninge i Danmark” eller lignende titel ved biskop Henrik Stubkjær, 

Viborg. 

ii. Jesus i Koranen og Det nye Testamente – samtale mellem en præst og en 

imam ved Naveed Baig og Daniel Ettrup Larsen. 

iii. Der er ikke truffet aftaler 

iv. Ved stiftsmødet kan der efterfølgende uddeles et katalog med forslag til 

foredrag, man kan invitere til lokalt i provsti eller sogn. 

4. Forbønsgudstjenesterne  

a. Heinrich Pedersen sender dokumentet med forslag til forbønsgudstjeneste i 

fastetiden i det lokale sogn. Det ligger på dap´en og vi sender til rundt til udvalgte 

sogne. 

b. Daniel sender til de 25 sogne i Ribe Stift, der allerede har taget et tværkulturelt 

initiativ, og dokumentet lægges på stiftsudvalgets side af stiftets hjemmeside. 

5. Siden sidst  

a. FTC-rapport 2015 – nogle punkter blev trukket frem. Den ligger på www.ftc-

ribestift.dk 

b. Indsatsen ift. Asylcentrene 

i. Der er nu 9 asylcentre i Ribe Stift 

ii. Heinrich har været i kontakt med Gitte Berendtsen i Thyregod, der er i 

kontakt med mennesker fra asylcenteret i Thyregod. 

iii. Torben Bramming m.fl. arrangerede gudstjeneste for flygtninge fra 

asylcenter Hviding lige før jul. 

iv. Ved flere andre asylcentre er lokale kristne aktive på centeret eller inviterer 

til kirke eller sognehus. 

v. Der er efterspørgsel efter tolke til dåbsoplæring og gudstjenester på farsi i 

lokale sogne etc. Vi lægger op til, at man henvender sig til FTC, hvis man har 

brug for ideer eller har konkrete udfordringer i.f.t. flygtninge på centrene 

eller i sognet. 

c. Aktuelt i FTC – under pkt. a. 



d. Nyt fra stiftspræsterne (der er afsat 5 minutter til hver – til gengæld må der gerne 

komme en skriftlig status på forhånd) 

6. Udvalgets sammensætning – i forbindelse med sognepræst Anna Jensens udtræden 

a. Formanden taler med biskoppen om, hvorvidt vores udvalg skal suppleres 

 

7. Udvalgets næste møde  

a. Onsdag den 15. juni i Ribe kl. 10. 

8. Eventuelt 

a. Daniel Ettrup Larsens computer er nu 3½ år gammel og fungerer ikke optimalt, så 

udvalget bevilgede penge fra egen kasse til en ny. 

b. Stiftsudvalget foreslår, at stiftsnyt snart skal have et tema om flygtninge, og noget 

om de tværkulturelle aktiviteter, man kan tage initiativ til i sognet.  

 

Referat ved Daniel Ettrup Larsen 


