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

Religionsmøde”, tirsdag den 6. marts kl.12.00 på Lolland-Falster Stift, Østre Allé 2, 

4800 Nykøbing F. 

Kasper Høyer og Sussan Rasmussen har meldt afbud 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. Referat fra sidste møde (vedhæftes). 

Ref: godkendt 

2. Valg af referent.  

ref: ABRE valgt i dag 

3. Orientering om udvalgets kommissorium (Vedhæftes, men findes også på LF Stifts 

hjemmeside), og udvalgets arbejde og aktiviteter hidtil samt et blik udi fremtiden: 

Hvad vi skal og ikke skal. 

Ref: Vi skal samle sammen, hvad der sker i Stiftet af religionsmøde. Deltage og støtte 

hvor det er muligt. Støtte at materiale (fra FoR) udbredes og implementeres i 

menighederne.  

Sørge for at der bliver afrapporteret, når medlemmer er sendt ud i landet/verden. 

Enten mundtligt eller skriftligt. 

Vi overvejer et fælles møde med andre kirker og religioner.  

4. Udvalgets medlemmer præsenterer sig.    

5. konstituering. Valg af formand, næstformand og hvad der nødvendigt 

Formand: Tom Friis 

Næstformand: Steen Henriksen 

Sekretær: Rebekka B. Kristensen 

6. Opfølgning på muligt foredrag her i foråret med Iben Tranholm. Nu da udvalget er 

fuldtalligt og godkendt burde det være muligt få dette hængeparti klaret. Anna-Marie 

Volquartz var tovholder, og har bedt mig følge mig op det, da Iben Tranholm har 

spurgt til tid og sted. 

Ref.: IT skal have 7.000,- plus transport. Rebecca foreslår møde i Søllested. Sept-okt. 

Sender dato til udvalget, når den foreligger. 

Evt. foredrag med Rebecca om kristen yoga 



 

 

6. Økonomi.  Steen Henriksen ved måske mere end os andre her. Vi skal lave et 

budget for året. Klargørelse af hvor udvalgsmedlemmers udlæg skal sendes hen. 

Stiftsrådet har afsat 31.000 til udvalget.  

Kørsel for lægfolk: der ligger en kørselsblanket på Stiftets hjemmeside. For præster: 

alm kørsel. 

Budget udarbejdes af Steen, som sender det rundt til udvalgets medlemmer til 

godkendelse. 

 

7. Religionsmøde. Konferencen i Fredericia den 14. april. Vi sender 7 deltagere. 

(Program vedhæftet)8. Mellemkirkeligt. Invitation til at besøge SAT 7 på Cypern. 

(Invitation videresendt til udvalgets medlemmer. Se jeres mail Box) 

9. Henvendelse fra Folkekirkens Mission (Bilag vedhæftet) 

Ref: Vi spørger Kasper Højer, om han evt vil deltage i møde i april 

8. Evt. 

9. Næste møder: d.24,maj kl 10-12, 27.sept. 12-14 og 8.nov.kl 12-14 på Stiftet. 

 

 

 


