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Referat af møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 

torsdag 12. maj 2016 kl. 13.00-15.00 i Simon Peters Kirke, Islandsvej 14, Kolding 

 

Tilstede: Hele udvalget (Kirsten Münster, Michael Markussen, Peder Kristiansen, Elizabeth Padillo 

Olesen, Bjarne Hvid, Tove Bjørn Jensen, Peter Grønlykke, Annette Lyster-Clausen) + asylpræst 

Birgitte Rosager Møldrup. Forslag om, at Eva Wiwe Løbner, som også er asylpræst indbydes til at 

deltage i udvalget, da vi mangler en repræsentant fra Aabenraa provsti. 

 

1. Velkomst og valg af referent  

Godkendt. Tove referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde (fil vedhæftet) 

Godkendt 

 

4. Siden sidst ved Michael Markussen 

Michael refererede fra et møde med FNs særlige udsending i forhold til ytrings – og 

religionsfrihed, Heiner Bielefeldt, som har besøgt Danmark og bl.a. talt med 

herboende jøder og muslimer, som føler sig meget pressede, og føler at de dagligt 

skal ”stå på mål” for hvad trosfæller foretager sig. Desuden udtrykker de bekymring 

over, at forståelsen for omskæring som religiøs tradition er under pres. I forbindelse 

med sit besøg, besøgte han også Haderslevs Biskop, som havde indbudt Kirsten og 

Michael til mødet. De indbød desuden Kassim Rachid, som er imam i Åbenrå. 

Bielefeldt udarbejdede efterfølgende en rapport om status på religionsfrihed i 

Danmark. 

 

 

5. Siden sidst ved udvalgets medlemmer (3 min. pr. provsti). 

Kolding: Stigende antal frivillige i sprogcaféen. Middag på tværs i flere forskellige 

kirker. Der arbejdes på at etablere et samarbejde med Kolding Kommune i forhold til 

integration af flygtninge (både asylansøgere og flygtninge, som har fået opholds-

tilladelse). Udfordringen er, at den kirkelige kontakt med flygtninge sker gennem både 

folke – og frikirker (Tværkulturelt Kirkeligt Netværk i Kolding), og da det alt sammen 

har navn af at foregå i Kolding Provstis regi er det vigtigt, at Michael og Elisabeth har 

”snor” i, at det der foregår er noget de kan stå inde for. 

 

Sønderborg: Fælleskirkelig gruppe er engageret i asylcenteret med en café tre dage 

om ugen. I caféen er der mulighed for at asylcenterets beboere kan få hjælp og 

rådgivning samt introduktion til Sønderborg. Michael er blevet kontaktet og bedt om 

hjælp til at etablere ”Min tro, din tro” igen. Bag dette arrangement står Mai-Britt 

Josephsen Knudsen fra Svenstrup sogn og Malene Freksen fra Notmark. 
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Haderslev: Der er blevet etableret en samarbejdsmodel mellem Haderslev 

Kommune og et netværk af NGO’er, heriblandt Fælleskirkeligt Integrations Netværk 

(som bl.a. omfatter Domsognet og Gl. Haderslev). Kommunen bruger bl.a. NGO’erne 

til at finde frivillige. I Gl. Haderslev Kirke er der for nyligt blevet døbt 20 iranere som 

Erik Holmgaard (Gl. Haderslev) har undervist med hjælp fra en tolk, som Haderslev 

Domprovsti betalte (100.000 kr.) At dåbsundervisningen blev lagt i Gl. Haderslev 

skete i samråd med frikirkerne i Haderslev, som ikke mente de havde ressourcer til at 

løfte opgaven. Der var spørgsmål til, om der udstedes dåbsattest. I Sct. Michaelis 

Kirke i Fredericia udsteder de et brev, hvor der står at NN er blevet døbt, og 

vedkommende indføres i kirkebogen som medlem af folkekirken. Vi må nemlig ikke 

udstede dåbsattester til asylansøgere, som ikke har fået opholdstilladelse. Det 

Fælleskirkelige Integrationsnetværk (FIN) er i gang med at etablere en hjemmeside, 

da netværket får mange spørgsmål – se www.finhaderslev.dk. FIN var desuden 

engageret i koncerterne med ”Flygtningestemmer” som i februar turnerede rundt i 

landet og gav et pænt overskud, hvoraf 4.000 kr. er givet videre til ”Bingokirken” i 

Haderslev (kirkernes cafe for asylansøgere i teltlejren på Vilstrupvej) 

 

Vejle: De internationale gudtjenester i selve Vejle er flyttet fra Løget Kirke til 

Nørremarkskirken, og fortsætter desuden i Jelling. Christina Laursen, som var ansat 

til at varetage de internationale gudstjenester i Løget vil i stedet engagere sig i 

religionsmødet. I Jelling har man desuden forsøgt at etablere en café for de 

uledsagede flygtningebørn i Sandvad. Den lider desværre under mangel på frivillige. 

Deltagerantallet i de internationale gudstjenester i Jelling har været svingende, så 

Birgitte Møldrup arbejder hen mod et fokus på ”Eat and Sing” på hverdagsaftner med 

sang og fællesspisning. På budgetsamråd i Vejle Provsti til efteråret er det meningen, 

at der skal afsættes penge og laves vedtægter for de internationale gudstjenester 

som provstiprojekt, men på den lange bane er der brug for en fuldtidsansat, som kun 

skal beskæftige sig med dette arbejde. 

 

Fredericia: Kirkerne blev taget ”med bukserne nede” da der blev etableret et 

asylcenter i byen. Der har været lidt spredt tværkulturelt arbejde i bl.a. Trinitatis og 

Sct. Michaelis. I Sct. Michaelis har der været asylansøgere, der er gået til 

undervisning mhp. dåb. Bjarne underviser på engelsk, og nogle af deltagerne 

oversætter til farsi. Der er desuden etableret tolkeanlæg i kirken, hvor der tolkes til 

engelsk. Pt. er der blevet døbt 25, og der er 10, der skal døbes pinsedag. 

Dåbskandidaterne er blevet bedt om at finde dåbsvidner i menigheden, så der er 25 

familier i menigheden, der er blevet engageret i flygtningenes sag. Udfordringen er 

nu, at asylcenteret lukker, og menigheden i Sct. Michaelis forsøger at opdyrke 

kontakter de steder hvor flygtningene kommer hen. Bjarne er blevet inviteret til et 

møde med kommunen om, hvilke flygtninge kommunen skal tage imod fremover, og 

her vil han argumentere for, at man har opbygget et godt netværk og erfaring med 

farsitalende. 

 

Hedensted: Der arbejdes langsigtet på at få noget arbejde op at stå. Der er etaberet 

nogle ”vennegrupper” (venligboerne) ift. flygtninge, som har oplevet det som svært at 
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skabe og opretholde kontakten til flygtninge. Der er ingen asylcentre i provstiet, men 

der er flygtninge som får opholdstilladelse rundt omkring. 

 

6. Hvordan kan asylpræsternes og stiftsudvalgets arbejde befrugte hinanden? 

I Haderslev Stift er der udpeget to præster med fokus på asylarbejdet. Ud over 

Birgitte Møldrup er det Eva Wiwe Løbner i Aabenraa. Asylpræsterne skal ses som en 

ressource for sognene og for stiftsudvalget. Foreløbigt er asylpræsterne blevet 

engageret i inspirationsdagen 31. aug. om dåb og konversion. Eva og Birgitte har fået 

bevilget 3 arbejdsdage i Løgumkloster, hvor de bl.a. vil arbejde med, hvordan man 

kan formidle religionsfrihed til asylansøgere. Desuden vil de arbejde med, hvorvidt 

interreligiøs fredsbøn (inspireret af Frans af Assisi) kan være noget Folkekirken skal 

tilbyde. Måske kunne det være en god idé at udarbejde en tolkeliste, som kan 

bruges af de forskellige sogne, hvis der åbner et asylcenter i deres sogn. 

Asylpræsterne kan desuden fungere som ”talerør” i forhold til flygtninges situation i 

Danmark, gerne i samarbejde med Stiftsudvalget. Birgitte spurgte desuden til 

Kristent-Muslimsk samtaleforum og Kirsten svarede, at det er et forum, som mødes 

én gang om året og taler sammen. Det består af indbudte ledere fra de muslimske 

samfund og fra folkekirken, den katolske kirke og forskellige kirkelige organisationer. 

Birgitte bragte desuden spørgsmålet op, hvor meget af kulturmødet, der drejer sig om 

religion og hvor meget, der ”kun” drejer sig om kultur. Spørgsmålet kan evt. tages op 

af udvalget på et andet tidspunkt. Mht. det juridiske omkring flygtningedåb i 

Folkekirken har Søren Dalsgaard (Folkekirkens Asylsamarbejde) fået i opdrag at lave 

en sammenfatning af de regler, man skal tage hensyn til. 

 

7. Evaluering af vores deltagelse på stand på stiftsdagen 6. februar.  

Gode spørgsmål, men de var ikke så velegnede til det forum. Der var ikke ro nok 

omkring standen til diskussion. Spørgsmålene kan evt. bruges i en workshop på en 

fremtidig Stiftsdag. 

 

8. Inspirationsdag 31. aug. 2016 i Hammelev sognehus: Flygtninge og folkekirke – konversion, 

dåb og gudstjenesteliv. 

Der skal gøres reklame for arrangementet bl.a. på stiftskonventet. Kirsten sørger for 

at lave en forstørret udgave til stiftskonventet. Målgruppen er bl.a. præster og 

frivillige. Der skal både gøres reklame før og efter sommerferien.  

 

9. Nyt om studietur 

Der er blevet bevilget 28.000 til at udvalget kan tage tre dage til London. Turen var i 

første omgang programsat til august 2016 men er blevet flyttet fordi der er 

sommerferie i London på det tidspunkt. Planen er nu, at den skal afholdes i januar 

2017, hvis vi kan få lov til at overføre de penge, der er blevet bevilget. Vi har endnu 

ikke fået svar fra Stiftet. (Stiftet har efterfølgende meddelt, at bevillingen er overført til 

2017) 
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10. Nyt fra F&R i Danmark (1 bestyrelsesreferat er vedhæftet) 

Spørgsmål til udvalgets medlemmer: Er I bekendt med, om man i jeres provsti har drøftet 

”Rapport fra Tænketank vedr. udredning af anbefalinger om religionsmødekvalifikationer i 

fremtidens uddannelsesforløb for præster i folkekirken”? 

Generelt var svaret rundt om bordet, at man ikke mener, at rapporten er blevet drøftet 

rundt omkring i provstierne, og at man er usikker på, om den overhovedet er kommet 

rundt til alle præster. Udvalget opfordres til at gå videre med opfordringen til 

provstierne til at tage rapporten op.  

Der er indsendt en ansøgning til omprioritering- puljen. (Se referatet).  

Tænketanken om forskellige religioner og livssyn i Danmark er gået i gang med sit 

arbejde. Den har Elof Vestergaard som formand. 

 

11. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg 

Der har ikke været møde siden sidst. Der er nyt møde i næste uge. 

12. Nyt i relation til stiftsadministrationen 

Peder sørger for at lægge referater fra vores udvalg op på Stiftets hjemmesiden 

gennem Birthe Jørgensen. På længere sigt er det tanken, at vi selv skal kunne lægge 

referater op på hjemmesiden. Vi skal have fundet ud af, hvem der vil påtage sig 

denne opgave. 

 

Kirsten: Økonomi, årsrapport (Årsrapport 2015 vedhæftet) 

               

13. Evt., herunder kommende mødedato: 

 Peder Kristiansen meddeler, at han træder ud af udvalget. 

Næste møde: Onsdag 5. oktober kl. 10-12 i Kolding 

Ref. Tove Bjørn Jensen 


