Referat af online møde i ”Lolland-Falsters Stiftsudvalg for
Mellemkirkelige anliggender, onsdag den 9. februar 2021 kl. 11.00-12.15
1) godkendelse af dagsorden - godkendt
2) valg af referent –ABR valgt
3) Referat af sidste møde: vedhæftet indkaldelsen og godkendt
4) Mellemkirkeligt råds årsmøde aflyst – onlinemøde også aflyst
5) Forbøns gudstjeneste den 21. november 2021 kl. 16.00 i domkirken.
Biskoppen har sagt ja – Tidspunktet flyttes til kl 14.00-16.30 med mulighed
for kaffe og kage (måske med betaling, hvor indtægten går til Bibelselskabets
arbejde for forfulgte kristne). Tom Friis skriver til biskop Marianne Gaarden og
beder om hun vil nævne arrangementet i næste nyhedsbrev og også bede
menighedsrådene være opmærksomme på datoen. Tom kontakter Synne Garff
og spørger, om hun vil holde foredraget.
6) Hans Egede Foredrag udsat pga Corona –Rebecca nævner ny bog ved
lektor i grønlandsk NN
7) Folkekirke og Religionsmøde: gerne en orientering fra Jesper Vigant,
som er blevet udnævnt som stiftets FU medlem i den nye rekonstruerede
udgave af ”Folkekirke og religionsmøde”. –Jesper Vigant: der er ny
forretningsorden i F&R. Samarbejdet med KMS fortsætter. Helsingør er nu med
i udvalget.
Tom Friis bemærker, at F&R har haft to ben, nemlig dialogen med muslimer og
med de nyspirituelle, TF spørger om arbejdet med de nyspirituelle vil blive
genoptaget? JV tager spørgsmålet videre.
9) Blandet Nyt: Crossyoga(Rebekka), Migrantpræsten (Thomas),
PilgrimsHuset(Susan), kirkeligt innovationsudvalg i domsognets menighedsråd
(Anne)- Rebekka: med i arbejdsgruppe. Manualen som RK har forfattet
udkommer 2022 (?), Thomas: Venskabscaféen lukket pt. Naser, som er ny
farsitalende ansat af migrantsamarbejdet har lavet online-kursus i bøn. TS har
kontakt med ung syrer, som gerne vil døbes. Anne: nyt udvalg i Domkirkens
menighedsråd, kirkeligt innovationsudvalg, som skal stå for udviklingen af
meditation/natkirke mv.
10) Økonomi – vi har endnu intet brugt i 2021 – bortset fra kontingent til
Birgittaforeningen.
11) Eventuelt – vi drøftede idéen om et nordisk venskabsstift, Vi har talt om
Trondheim og Linköbing. Vi spørger biskoppen (ABR), hvad hun vil foretrække.
Vi sætter en fælles tur på dagsordenen til næste møde.

12) Næste møde -6.maj kl 11.00-12.30 i Pilgrimshuset

