
Referat af møde i ”Lolland-Falsters Stiftsudvalg for Mellemkirkelige Relationer og 

Religionsmøde”, torsdag den 24, maj kl. 10-12  på Lolland-Falster Stift, Østre Allé 2, 

4800 Nykøbing F. 

Mette Marie Tankjær har meldt afbud 

1. Godkendelse af dagsorden.  

2. Valg af referent Anne R valgt – ref sendes først til alle til 
evt rettelse, efter en uge sender Tom til 

Marianne Schwarts 

3. Rundesang Susan: har haft kontakt til Steen 

Skovsgaard for at spørge, om han vil 
komme og holde foredrag om 

religionsmøde. SSk vil gerne komme. Vi 
peger på Sognets Hus i Maribo  
Rebekka: har skrevet til Iben Tranholm, 

men ikke fået svar.  
 

 

4. Velkommen til Kasper som vil 

redegøre for sin nye stillingsbeskrivelse 
som migrantpræst (Se vedhæftet 
dokument) 

Tom bød velkommen og pointerede det 

oplagte i, at Kasper – også som 
asylpræst- er med i udvalget. 
Kasper gjorde rede for, at han er i 

tænkeboks mht. hvordan 
asylpræsten(nu migrantpræst) skal 

arbejde efter at flygtningene er flyttet ud 
fra centrene. Dette kræver også en 
dialog med biskoppen. 

 

5. Orientering fra deltagere på Folkekirke 

og Religionsmødes (herefter blot F og R) 
netværks samling den 14. april 2018 i 

Fredericia (Susan, Rebekka, Steen) 

Fra Stiftet deltog 7 personer. Marianne 

Gaarden holdt godt foredrag om at 
kende sine rødder. 

   

6. Foredrag om kristen yoga Rebecca: det kan blive i jan.- febr. Vi 

afgør dato på næste møde 

7. orientering fra deltagere på rejsen til 

Libanon 30.4-4.5, hvor en gruppe fra LF 
besøgte den armenske evangeliske kirke 
m.m. herunder a) minoritetskirke i et 

overvejende muslimsk samfund b) 
Venskabs menighed med den 

evangeliske armenske kirke igennem 
Lindeskovskirken c) besøg på Sat 7 i 
Beirut d) et kontroversielt dialogmøde 

med muslimske religiøse ledere i en 
Beirut moske (Kasper, Mette Marie, 

Tom) 

Tom: mødet og samværet med 

armenerne, som er brudt ud fra den 
ortodokse kirke og havde dannet en 
mere protestantisk menighed. De var 

meget inspirerende at tale med i forhold 
til det at leve som kristen minoritet i 

blandt muslimer. 
Kasper: Sat 7 – besøget: Kristent tv m. 
seerskare dagligt på over 20 mio., 

hvoraf mange er muslimer. Sat7-
akademiet laver skolegang for børn i 

lejrene. Sat7 har samarbejde med 
Mission Afrika! Vi kunne overveje et 
foredrag med en fra MA om Sat7. 



Dialogmødet: grænseoverskridende 
oplevelse. Muslimerne havde ikke 

forestillet sig, at der kom kvindelige 
præster med og at ingen var leder. 

Meget øjenåbnende. Vi er en lille 
minoritet i verden med vores 
ligestillingsindstilling. 

Summa: De kristne i Libanon er meget 
vitale. Det er vigtigt at knytte venskab 

og at udbrede kendskab.  
 

8. Orientering fra PilgrimsHus (Susan) Kursusudbud, vandringer, retræter er 
kommet i gang og det går godt. Pt. 
studiekreds om Lene Højholts ”Vejen”.  

9. Udleveres (Tom): 
 a) rapport fra ”Tænketank om kirkelige 

handlinger – i et samfund med 
forskellige religioner og livstydninger”.  

Rapporten er også tilgængelig på 
Religionsmoede.dk , hvor der ligger 
mange materialer til fri afbenyttelse. 

Prøv at følge linket her som er 
samtaleoplæg ud fra rapporten 

(rapporten og årsberetningen kan også 
læses her). Man skal trykke CTRL + KLIK 
på linket. 

 https://indd.adobe.com/view/4bca4513-
db24-43fc-84c3-b0880c250cbd  

 
b) Folkekirke og Religionsmøde 
årsberetning 2017 

Modtaget 

10. Principiel diskussion om grænse for 
religionsmøde. Case: Biskoppen over 

Roskilde er blevet voldsomt kritiseret for 
at ville deltage ved åbning af ny tyrkisk 

moske finansieret af Diyanet, (se: 
https://www.kristeligt-
dagblad.dk/debat/diyanet-er-praesident-

erdogans-islamiske-netvaerk) som groft 
sagt er den tyrkiske stats (og dermed 

Erdogans) organ til at varetage alle 
religiøse anliggender. 

Udvalget diskuterede ivrigt, hvorvidt der 
er/bør være en grænse for religionsmøde 

og -dialog 

11 Tom skal holde et oplæg i F og R 
bestyrelse 29.5 under overskriften 
”Refleksion over hvordan det gode 

samspil mellem religionsmødet i stiftet 
og F&R på landsplan kan fungere?”. 

Derfor vil jeg gerne have lidt input fra 
udvalget. 

Udvalgets kommentarer: 
Godt at mødes fra hele landet – helst 
med mange deltagere (flere afsted fra 

samme stift) 
Hele stiftsudvalget kunne være indbudt 

til møde én gang pr år for at man kan få 
indsigt og ejerskab. 
 



 
 

12. Økonomi. Status (Steen) VI har til dato brugt kr 6130,- 
(Danske Kirkers Råd) 

Udaf kr 31.000,- 
 

13. Nordiske religionsdialog konference. 
(indbydelse vedhæftet) 

Birthe og Tom deltager 

14. eventuelt intet 
 

15. Udvalgets navn? Biskoppen har 
ønsket at få dette præciseret 

Lolland-Falster stiftsudvalg for 
mellemkirkelige relationer og 
religionsmøde 

 
16. næste møde 27.sept. 12-14 på 

stiftet 

Der begyndes med frokost! 

 


