Referat af møde i Lolland-Falsters Stiftsudvalg for mellemkirkelige
anliggender
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 10.30 Hos Tom Friis,– afholdtes som skypemøde
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Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Valg af referent: MMT
Referat af sidste møde: Godkendt
Folkekirke og Religionsmøde: siden sidst: Jesper Vigant er af
biskoppen udnævnt som stiftets FU-medlem i den nye rekonstruerede
udgave af ”Folkekirke og religionsmøde”. Det tages til efterretning, men
vi undrer os lidt over ikke at være blevet orienteret herom. Måske har
der været uopmærksomhed, som skyldes, at udvalget har skiftet navn.
Tom retter henvendelse til biskoppen herom. Bl.a bør det afklares,
hvorvidt JV skal deltage i udvalgsmøder.
Mellemkirkeligt råds årsmøde (bilag). Hvem deltager? Pengene kan
teknisk ikke overføres mellem budgetår ifølge, men vi kan få de
nødvendige midler til deltagelse i årsmødet via stiftsrådet. Anne, Gunnar,
Rebekka, Tom, Anne. Marie, Susan har foreløbigt meldt ud at de kan.
Kasper og Thomas spørges.
Eventuel udarbejdelse af tekst, hvor vi udbeder Marianne Gaarden om at
meddele en dato for forbønsgudstjeneste i 2021: Tom adspørger om
det er muligt sidste søndag i kirkeåret 21.november 2021 evt. kl. 16.00,
da der desværre har været stor modstand mod kl. 10.00.
Rebekka og Mette Marie orienterer om deltagelse i Dansk Missionsråds
møde den 29. oktober. I DMR kontekst: Stillingtagen til evt. støtte til
en bogudgivelse (Bilag): Mødet blev aflyst og udsat. Afslag vedr. støtte
til bog. Der er i øvrigt enighed om, at vi principielt bruger vores midler
lokalt.
Hans Egede Foredrag. Status. Jeg har meddelt Mads Fægterborg, at vi
ikke rigtigt kan sætte nogen dato for foredrag i disse så svære tider:
Mads Fægteborg er kontaktet og melder sig klar, når forholdene er til
det.
Blandet Nyt: Crossyoga (Rebekka), Migrantpræsten (Thomas), (afbud)
PilgrimsHuset og ny pilgrimspræst (Susan), Danmission: Crossyoga
:Rebekka har undervist 3 gange i FUV-regi og har oplevet blandede
reaktioner. Desuden har Rebekka skrevet en manual til brug for
uddannelsen – i krydsfeltet mellem teologi og forskellige yogaformer.
Kursets form blev diskuteret. Anne vil søge at oprette et kirkeligt
innovationsudvalg i domsognets menighedsråd i forhold til nye tiltag. Der

har for nylig været arrangeret natkirke. Den nye pilgrimspræst, Charlotte
Backhaus, er i fuld gang med program 2021.
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Økonomi: Uændret siden sidst.
11.
Eventuelt: Tom orienterede vedr. udsendt materiale. Foredrag om
intelligent design foreslås. Evt. Lars Sandbeck om det gudløse samfund.
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Næste møde: Onsdag d. 10. februar kl. 10.30 hos Tom i Nørre
Ørslev præstegård, Nr. Ørslev Bygade 12, 4800 Nykøbing F

