
Referat af møde i ”Lolland-Falsters Stiftsudvalg for Mellemkirkelige 

anliggender”, onsdag den 6. maj 2021 kl. 11.00-12.30 i PilgrimsHuset 

Afbud fra Rebekka og Mette Marie. 

1) godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

2) valg af referent 

Steen Valgt 

3) Referat af sidste møde: vedhæftet indkaldelsen og godkendt. 

Godkendt. 

5) Forbøns gudstjeneste den 21. november 2021 Den videre 

planlægning. 

Status: 21. november kl. 14.00. Biskoppen medvirker. Biskop 

emeritus Karsten Nissen er årets oplægsholder.  

Tom sender besked til stiftets præster via stiftet for at sikre 

mulighed for at få begivenheden med i diverse kirkeblade og 

avisannoncer, og ad den vej gøre opmærksom på muligheden for at 

lægge søndagens gudstjeneste i domkirken. 

6) Hans Egede Foredrag Kan vi gøre noget her, eller vente? Status: 

Mads Fægterborg som foredragsholder. Sognets Hus som sted. 

Tom forespørger på mulige datoer fra foredragsholder Mads 

Fægterborg. 

7) Folkekirke og Religionsmøde: gerne orientering om nyt fra Jesper 

Vigant. 

Jesper orienterede om reorganisering/rekonstruktion af Folkekirke 

og Religionsmøde. 

I styregruppen for dette arbejde sidder: Anton Pihl, Ingrid Ank, 

Michael Krogstrup Nissen, Rebekka Holst Andersen og Sigrid la 

Cour Sonne. 

Forretningsudvalget består af 10 personer, én udpeget af hver af de 

10 biskopper. Fra Lolland-Falster stift er det Jesper Vigant Madsen. 

De øvrige medlemmer er: Thomas Bro Wormslev Jakobsen, Niels 

Hviid, Mai Bjerregård Andersen, Kirsten Münster, Jørgen Degn 

Bjerrum, Peter Skov-Jakobsen, Egil Hvid-Olsen, Sarah Krøger 

Ziethen, Kristine Jersin. 

Jesper nævnte at man i forretningsudvalget gerne ser at man 

landet over kan indsamle erfaringer med religionsmøde. I vores 

stift kunne man eventuelt udvælge måske 10 præster som kunne 

formodes at have noget at bidrage med. Tom og Jesper arbejder 

videre med dette. 



Folkekirke og Religionsmøde udgiver et nyhedsbrev, som man kan 

tilmelde sig fra hjemmesiden https://religionsmoede.dk/ 

8) Nordisk Religionsdialog konference 27.-29 oktober i Helsinki og 

Tampere.   

Tom Friis vil gerne deltage – intet program endnu.  

Når et program og en kostpris er kendt, overvejes det om 

konferencen kunne være interessant for flere af udvalgets 

medlemmer, og eventuelt betales af vores budget. 

Tom følger op på dette. 

9) Pilgrimshuset. Nyt fra Huset (Susan). De videre perspektiver om 

husets brug (Anne) 

Anne orienterede kort om pilgrimsvandringer, og om at man gerne 

vil have huset til at være for hele stiftet, at man bruger det til 

konfirmand udflugter. 

Der planer /ønsker om at afholde op til 4 retræter årligt. 

Man stiller gerne huset til rådighed for møder af forskellig art. 

10) Introduktion til fælles nordiske samarbejde omkring dåb. Anne. 

Kig på hjemmesiden: churchesintimesofchange.org 

I andre nordiske lande hvor barnedåb ofte fravælges tilbydes i 

stedet en velsignelse af nyfødte. 

11) Migrantarbejde Gerne nyt ved Thomas 

Thomas er involveret i planlægning af en kommende Farsi lejr, og 

en eventuel bredere internationalt orienteret lejr. 

Der planlægges afholdt en migrant-gudstjeneste 2. pinsedag i 

Lindeskovkirken. 

12) Efterlysning af tilbud om meditation i efteråret. 

Anne på vegne af Domkirkens innovationsudvalg. 

Domsognet arbejder med at lave nogle meditations-gudstjenester, 

og søger viden om hvad der måtte findes af lignende tiltag rundt 

om i stiftet. Der blev remset en del ting op (som jeg tror at Anne 

selv noterede sig). Hun foreslog at man eventuelt kunne 

udarbejde en fælles folder, med beskrivelser af de ting som findes, 

og få det ud i hele stiftet. 

13) Økonomi. 

Intet aktuelt at bemærke. Steen kontakter Stiftet for aktuel 

information. 

14) Fælles tur? Anne 

Se Punkt 8. Helsinki Tammerfors 



15) Eventuelt  

Susan orienterede om at Steen Skovsgård har afsluttet sit arbejde 

med ”Dommedag i Islam og kristendom”, (Eskatologi), og vi evt. 

kunne få ham herned og holde et foredrag om dette. 

16) Næste møde  

7. september kl. 10 i Nørre Ørslev Præstegård. 

 

 

 

 

 

 


