
Referat af møde i ”Lolland-Falsters Stiftsudvalg for Mellemkirkelige 

Stiftsudvalg, mandag den 3. februar 2020 kl. 12-14 på   Lolland-Falster 

Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. 

Afbud: Kasper Høyer 

1) Valg af referent: Mette Marie Trankjær, valgt 

2) Godkendelse af Dagsorden 

3) Referat fra sidste møde: Godkendt 

4) Evaluering af forbønsgudstjeneste 24.11.19:  

Det fungerede fint med alt i samme rum: Gudstjeneste, bespisning, og 

foredrag. Der var kritik af tidspunktet og af at gudstjenesten var meldt for sent 

ud, og at den ikke bør ligge på højmessetidspunkter. Vi foreslår at det 

gentages på højmessetidspunktet samme søndag i kirkeåret og meldes ud med 

det samme, så alle kan nå at planlægge. 

5) Folketingshøringen i januar: 

Vi diskuterer papiret (Gunnar, Tom): Kristendommens rolle i et pluralistisk 

samfund. Nye tider i et postsekulært samfund. Berøringsangst i forhold til det 

religiøse i forhold til 2006, hvor Anders Fogh Rasmussen ville have al religion 

ud af det offentlige rum. Hvordan indgår kristendom i samtalen om det fælles 

bedste? Der findes nærmest ikke et vigtigere spørgsmål. G. noterer sig at 

gudstjenesten peger indad mod det individuelle gudsforhold, for lidt i 

gudstjenesten orienterer sig mod det fællesskabslige. Det vigtigste aktuelle 

spørgsmål er indvandring og ulighed. Ulighed er altings gift. De 17 FN-mål 

kunne integreres i kirkens forkyndelse.  Et samfund hvor uligheden er stor, 

mangler der frihed, retfærdighed og barmhjertighed. Sammenhængen mellem 

den enkelte og samfundet bør blive tydeligere i prædikener. (Politik kommer 

ikke af ingenting!) Det kunne evt. være oplæg til samtale i menighedsråd! Eller 

i et prædikenværksted. 

6) Folkekirke og Religionsmøde, Orientering – stor omorganisering (Tom): 

Sidst i november er landsbestyrelsens for F&R nedlagt og indlagt under 
Københavns Stift. Medlemmerne af den nedlagte bestyrelse er nu 

resursepersoner, der kan indkaldes efter behov. Der er arrangeret temadag i 
Tingbjerg i samarbejde med Folkekirkens migrantsamarbejde : Folkekirken 

som minoritet. 
 
7) Nyt fra Mellemkirkelige råd. Årsmøde i Mellemkirkeligt råd 7.-8. februar. 

Anne Reiter og Thomas Søvndal (migrantpræst) deltager. Tema: Forfulgte 

kristne og ortodokse rumænere. 

8) Samråd om Åndsfrihed – ophører: Tom har deltaget et par gange. Samrådet 

ophører nu, da opgaven løftes andre steder. 



 

9) Venskabsstift-Hans Egede-Grønland/Danmark forhold (Rebekka m.fl).: Skal 
vi have venskabsstift? Grønland? Nidaros? Andre? Hvem skal i så fald tage 

initiativet? Vi foreslår at det tages op i stiftsrådet. 
 

10) Rumænere i Sdr. Kirkeby: En rumænsk ortodoks menighed bruger kirken 
en søndag om måneden. 

 
11) Nyt fra migrantpræsten, Thomas :Venskabscafé mødes hver anden torsdag 

i Lindeskovskirken. En del migranter er medlem af den almindelige 

søndagsmenighed. 

12) Orientering fra Pilgrimshuset: Hører nu under Errindlev, Olstrup, Taagerup. 

Refugiet Lolland-Falster skal nedlægges, hvilket der arbejdes på. Huset drives 

hovedsageligt af frivillige. Der er én ansat 20t/ ugentligt. Der er ikke længere 

kommerciel cafédrift, hvilket giver en anden stemning. Man må tage sin 

madpakke med, sidde så længe man, der er strikkeklub etc. Flere føler sig 

tiltrukket af stedet, fordi tingene nu foregår i den ånd huset var tænkt. Der er 

mulighed for at komme på besøg med menighedsråd, konfirmander etc.  

13) Nyt fra Danmission: Anne refererede fra årsmødet: Der arbejdes på ny 

strategi og engagement Medlemmerne er aldrende… De globale fortællere er 

en rigdom. Hvordan får man flere unge til at tage et sabbatår i dette regi. Nye 

idéer modtages! 

14) Nyt om Crossyoga (Rebekka): Der udbydes et dagskursus på Vartov og i 

Århus i November. Se FUV’s hjemmeside. Rebekka har erfaring for at 

deltagerne også kommer i kirken til almindelige gudstjenester. 

15) På Beirut Teologiske Seminarium: Hvem kunne tænke sig at deltage? 

Udvalget kunne evt. give et tilskud. Vi håber det kommer igen. 

16) DSUK arrangerer tur til Hamborg 17.-20. september 2020:  I forlængelse 

af tur til Berlin for to år siden. Tilmelding hos Nils Roland. Invitationen lægges 

på stiftets hjemmeside. 

17) Økonomi. Status (Steen): Budget 31.000. Intet er endnu forbrugt. Hvad vil 

vi ?  

18) Mødetider: Næste møde 30. april kl. 9.00 til 11.00 i Pilgrimshuset. 

19) Evt. ”Kirke på landet” har ligget under MMR. Rebekka ansøger om at det 

bliver et selvstændigt udvalg under stiftsrådet. 
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