
Referat af møde i ”Lolland-Falsters Stiftsudvalg for mellem-kirkelige relationer 

og religionsmøde den 8. november 2018 

  

1. Valg af referent Anne R 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

Næste møde Onsdag d.27.februar kl 12-14 

3. Orientering fra Kirken på landet 

kursus i England (Rebecca) 

 

 

 

 

 

Rebecca udleverede beskrivelse af turen. 

Lægmandsuddannelse kunne være en 

interessant idé her i Stiftet. 

Den anglikanske kirkes situation er 

naturligvis meget forskellig fra 

Folkekirkens, men netop uddannelsen af 

lægmænd er aktuel. 

Vi talte om det kunne være en mulighed, 

at Susanne og Rebekka indgik i en 

kursusdag om ”Kirken på landet” i 

Stiftet.  

4. 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 

 

 

5. Nyt fra F og R (Dorte, Tom). 

Herunder: Dorte ønsker at træde ud af 

den nationale F og R bestyrelse og 

forretnings udvalg ved årsskiftet. Nyt F 

og R bestyrelsesmedlem udpeges. 

Rebekka er udpeget til FogR. Vi foreslår     

som nyt medlem Gunnar Hansen, 

Maribo. (Først spørger Tom, om Dorthe 

træder ud af udvalget. Hvis hun gør, 

spørger ) 

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


Nordisk religionsdialog konference 

indtryk(Tom) 

Tom refererede fra Nordisk 

religionsdialogs konference.  

 

6. Nyt fra migrantpræsten, Kasper Bjørn Krohn er ny migrantpræst 

sammen m Kasper. Merete Bandak og 

Lisbeth Rask Nielsen er nye 

ressourcepersoner.  

Alle (incl Anne R mødes 14.nov 13.30. 

Kasper skal til kristen-muslimsk 

ledermøde 9.11.18. 

Bjørn og Merete deltager i Migrant 

konference på Nyborg Strand 30.-

31.januar 

7. Danmission v/ Anne Deltager for første gang i 

bestyrelsesmøde 16.-17.nov 

8. Mellemkirkeligt Råd v/Anne Offentlighedsteologi – udvalg er nedsat, 

som skal drøfte, om der kan siges noget 

generelt 

MR - studierejse til Bruxelles/EU  i nov.  

LVF – Dk overvejer, om vi kan tilbyde 

at være værtsland i 23. 

 

 

10. LF Stifts medlemskab af det 

europæsiske Birgittaselskab 

Vi betaler og overtager 

 

11. Pilgrimshuset v/ Susan Ny pilgrimspræst Anne Louise Hanson  

Der kommer flere og flere med på 

vandringerne. Der er tale om 

”religionsmøder”.  

Biskop MG var i Phuset 071118. Fint 

møde med de frivillige og ansatte. 

Der pågår i øjeblikket visions- og 

målsætningsarbejde internt i huset samt 

refleksion over hvem,d er er husets 

målgruppe. 

12. Økonomi. Status v/Steen Brugt 11.500,- på nuværende tidspunkt 

 

13. Ansøgning om støtte til bogprojekt 

(bilag medsendt) 

2.000 + bestilling af foredrag 

14. Evaluering af SAT7 foredrag 

101018 

Ikke særlig godt formidlet foredrag.  



Men ideen var god og SAT7 spændende 

som projekt! 

15. Foredrag i Maribo med SSK om 

dommedag i islam og kristendom 

SSK vil gerne komme, når han er færdig 

med projektet 

16. Foredrag m Dorte Enger? Iben 

Tranholm  

Vi spørger Iben Tranholm om datoer i 

foråret 

 

17. Endagesarr. 24.aug 2019 v/Anne Vi tager ind i vores regi! 

18. Evt.  Birgittafestival i Maribo 6.-8.sept 19 

(Anne) 

 

 


