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Rapport fra Stiftsudvalget for Kirken i Verdens studierejse til Rom 
4. til 8. oktober 2021 
 
Rejsedeltagere 
Følgende otte medlemmer af Stiftsudvalget for Kirken i Verden deltog 
i studierejsen: Karin A. Vestergaard, Niels Iver Juul, Kristine Jersin, 
Gert-Oluf Schwarz Lausten, Ole Andersen, Grete Bækgaard Thomsen, 
Inge Rørbæk, Peter Fischer-Nielsen. 
 
Formål 
Studierejsen havde fokus på de mellemkirkelige relationer. Gennem 
besøg hos den katolske kirke og forskellige andre kirkesamfund 
ønskede stiftsudvalget at hente viden og inspiration til udvalgets 
videre refleksion og indsats i forhold til den mellemkirkelige situation 
i Viborg Stift. Derudover havde rejsen til formål at styrke samarbejdet 
og arbejdsfællesskabet internt i stiftsudvalget. 
 
Besøg 
Stiftsudvalget aflagde besøg følgende steder: 
 

- Birgittasøstrene – indkvartering, deltagelse i messe og besøg i Sankt Birgittas værelser 
- The Pontifical Council for Promoting Christian Unity – samtale med Pater Augustinus Sander 
- The Migrants & Refugees Section (Vatikanet) – samtale med Flamina Vola, koord. for Vesteuropa 
- Centro Astalli (Jesuit Refugee service Italy) – samtale med leder og medarbejdere 
- Pontifical Athenaeum Sant'Anselmo (benediktinerkloster og fakultet) – samtale med Fr. Mauritius 
- Evangelisch-Lutherische Gemeinde Rom – samtale med Pastor Michael Jonas 
- Valdeserkirken – samtale med Professor Ferrario (og hans hustru) 
- Restaurant L’Eau Vive – drevet af la Famille des Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée 
- Vatikanmuseet, Det Sixtinske Kapel og Peterskirken 

 
Udbytte 
Besøgene og samtalerne var særdeles udbytterige og satte mange tanker og 
samtaler i gang hos stiftsudvalgets medlemmer. Blandt andet følgende tre 
temaer fik vi mulighed for at drøfte og reflektere over: 
 
Niveauerne i den økumeniske samtale mellem den katolske og lutherske kirke  
De formelle samtaler mellem kirkernes ledende lag har været intensiveret 
siden andet vatikanerkoncil, men der er stadig mange spørgsmål, der ikke er 
afklaret – blandt andet det centrale spørgsmål om fælles nadverfejring. På 
lokalt plan i den daglige virkeligheds verden findes der løsninger. Og selvom 
de formelle samtaler kan synes langsomme og til tider frugtesløse har det også 
en effekt på lokalt plan, at kirkernes ledere fører en dialog. Pavens besøg i 
Lund i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017 og hans besøg i den 
lutherske kirke i Rom er begivenheder, som fremmer og legitimerer de lokaler 
økumeniske relationer. En refleksion over, hvad kirken overhovedet er – og 
hvordan målet om kirkens enhed derfor skal tænkes – er ifølge P. Augustinus 
Sander på The Pontificial Council for Promoting Christian Unity det nødvendige 
udgangspunkt for den økumeniske samtale.  
 



2 
 

Forholdet mellem majoritets- og minoritetskirker 
I Rom er den lutherske kirke en meget lille minoritetskirke. Tilsyneladende styrkes den lutherske identitet af 
minoritetsrollen. Men kirken mødes også af forventninger om tilbud, der typisk hører hjemme i den katolske 
kirke – fx dødemesser. Kirken finder pragmatiske løsninger uden at give køb på den lutherske teologi. I både 
Valdeserkirken og den lutherske kirke er det oplevelsen, at nogle tiltrækkes af den større frihed fx på det 
moralske område. I den lutherske kirke oplever man, at mange katolikker opfatter den lutherske kirke som 
mere genkendelig end andre protestantiske kirker pga. den forholdsvis stramme liturgi og teologi. I 
Valdeserkirken spurgte vi ind til, hvordan vi som majoritetskirke i Danmark bedst kunne række ud til 
minoritetskirker. Svaret var, at vi i udgangspunktet – som protestantisk kirke – bør have lettere ved at 
tolerere, at forskellighed er en del af kirkens væsen. Men vi må spørge: Hvor rummelige, ydmyge og 
nysgerrige er vi egentlig i folkekirken, når det kommer til stykket? 
 
Kirkens migrantarbejde 
Under besøget i Vatikanets migrant- og 
flygtningesektion blev det understreget, at 
centret ikke arbejder politisk eller ideologisk, 
men at det kun ønsker at have det enkelte 
medmenneske for øje. Det slog os, at meget 
af det, som centret ikke opfatter som politisk, 
i en dansk kontekst hurtigt kan blive meget 
politisk – fx et udsagn som: ”Alle skal have 
frihed til at vælge, om de vil migrere og frihed 
til at vælge, om de vil undlade at migrere”.  
 
Vi lagde også mærke til, at de diakonale 
aktiviteter på migrantområdet fylder meget 
for mange menigheder og organisationer i Rom. I en dansk kontekst dækkes mange af de basale behov på 
migrantområdet af det offentlige system, og kirkens opgave bliver derfor en anden. Der er hos os stadig 
behov for praktisk hjælp, støtte og vejledning, og derudover har kirken en særlig rolle at spille i forhold til 
fællesskab og åndelighed.  
 
Økonomi 
Rejsen kostede i alt cirka 53.000 kr. Hovedudgifterne var flytransport (cirka 17.500 kr.), indkvartering (cirka 
18.000 kr.) og spisning (cirka 12.000 kr.). Et udspecificeret rejseregnskab afleveres til stiftets 
økonomiafdeling. Udgifterne dækkes via stiftsudvalgets budgetmidler for 2021. 
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