
Årsrapport for 2017: 
 

Stiftsudvalgets navn: Mette Hee Staal 
Møder i løbet af 2017: • Efter sin ansættelse blev der afholdt løbende orienteringsmøder med Leif 

Arfmann, Birgitte Møldrup og Eva Løbner. 
• Der er i 2017 afholdt et officielt møde med den nye asylpræstegruppe. 
• Folkekirke og Religionsmøde: 3 møder. 
• Diakoniudvalget: 2 møder. 
• Mentor Netværket i Aabenraa: Løbende møder med 2-3 måneders 
mellemrum. 
• Derudover afholdes individuelle møder med asylpræster, biskop m.fl. 

Mål for 2017: Det overordnede mål i 2017 har været at skabe overblik over det 
folkekirkelige arbejde på flygtninge-, asyl og migrantområdet i Haderslev 
Stift. Derudover har der også været en tidlig målsætning om at undersøge og 
oplyse om asylansøger og flygtningesituationen i de enkelte provstier.  

Arrangementer i årets løb: 1. Opbyggelse af websider på Haderslev Stifts hjemmeside 
(www.haderslevstift.dk/asyl): Lavet en ny webside-struktur der matcher at der 
nu er en asylpræst/lokal tovholder i hvert provsti (hvert provsti har fået sin 
egen sektion med statistik over asylansøgertal og flygtningetal). Løbende 
vedligeholdelse foretages af MHS, herunder tekst og billedproduktion samt 
selve webredigeringen.  
2. Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde: ”Er vi bange for religion i 
det offentlige rum? ” d. 3. oktober. MHS var konferencier på anden halvdel af 
arrangementet og med i planlægningsgruppen.  
3. ”Inspirationstur om Folkekirkens arbejde med flygtninge og migranter”:  
Fra d. 3.-5. november afholdtes en studietur til København for 6 
menighedsrådsmedlemmer, frivillige og en af stiftets nye asylpræster. 
Formålet var at inspirere og støtte både nye og eksisterende kræfter i deres 
arbejde i stiftet.    
4. Opbyggelsen af ”Nye Naboers” facebookside. På siden formidles viden om 
asyl og flygtningeområdet i Haderslev Stift. Man opdateres om de aktiviteter 
der er i stiftet, i en let og simpel kommunikationsform, som kan nå den brede 
skare. Løbende statusopdateringer, dvs. tekst-, billed og filmmateriale 
produceres af MHS. 
5. Produktionen af en præsentationsvideo om ”Frihed i Tro og Tale”. Se den 
på www.facebook.com/nyenaboer eller på www.haderslevstift.dk/asyl. 
6. Artikel til stiftsmagasinet. 

Større beslutninger: I processen med at etablere 7 asylpræster, har arbejdsopgaverne ændret sig. 
MHS arbejdstid fordeles nu over 7 asylpræster, foruden øvrige opgaver. Da 
den nye struktur stadig er i sin begyndelse, er både asylkoordinatorens og 
asylpræsternes arbejdsopgaver stadig ved at blive formet. 

  
Mål for kommende år: Målet for 2018 er at øge det folkelige fokus på eksisterende initiativer i stiftet, 

og fastholde igangværende projekter gennem fortsat bistand og udvikling. De 
tre primære mål er 1) at forstærke den narrative fortælling om Haderslev Stifts 
arbejde på flygtninge-, asyl og migrantområdet, 2) bistå den nye 
asylpræstegruppe og 3) generelt at bistå biskoppen, stiftsøvrigheden og 
menighedsråd i udviklingen af arbejdet. 
 
1) Den narrative fortælling 
For at fortsat øge den positive bevågenhed på omkring folkekirken og 
nydanskere, vil der i 2018 sættes større fokus på den narrative fortælling 
gennem sociale medier. Facebooksiden ”Nye Naboer” vil blive benyttet som 
et værktøj til at fortælle historierne om det arbejde der foretages i stiftet, i 
samme stil som videoen ”Frihed i Tro og Tale”. Efter publiceringen af 



præsentationsvideoen på facebooksiden, ser statistikken således ud pr. 
25.01.18: 
 
Antal minutter som den er blevet afspillet: 786 min. 
Visninger: 1577 
Likes: 73 
Kommentarer: 6 
Delinger: 11  
Hvor mange personer videoen er nået ud til: 2388 
 
Selvom videoen er forholdsvis simpel, er den alligevel nået ud til et bredt 
publikum, og har skabt opmærksomhed omkring arbejdet. Fordelen ved denne 
form er at det er ukompliceret for modtageren at forholde sig til 
videomateriale, og at man på sociale medier hurtigt når bredt ud - og til 
mange mennesker. Det vil i 2018 blive prioriteret at bruge mere 
billedmateriale, men særligt videomateriale, på facebooksiden. Samtidig vil 
det blive vurderet, om der skal bruges midler på at nå længere ud på 
Facebook. 
 
2) Asylpræstegruppen 
Et centralt punkt er at bistå den nye netværksgruppe i deres arbejde. Det 
fremgår af asylpræstemødet d. 11.01.2018 at de har behov for faglighed, og 
der vil sættes fokus på præsternes fortsatte faglige udvikling.  

Planlagte arrangementer 
2018: 

• I Diakoniudvalgets planlægningsgruppe til næste fyraftensmøde. 
• D. 24.-25. februar: Præsentere et udvalg af stiftets aktiviteter til Sara Afshari 
fra Folkekirkens Asylsamarbejde, under emnet ”farsi fællesskaber”. Sara 
besøger Haderslev Stift ifm. en undersøgelse under Folkekirkens 
Asylsamarbejde. 
• Stiftsdag d. 17. marts 2018: Deltagelse med stand ved siden af stiftsudvalget 
for ”Folkekirke og Religionsmøde.   
• Faglig dag med asylpræsterne d. 12. april 2018. 
• Fyraftensmøde d. 4. oktober 2018 for stiftets asylpræster, frivillige og 
menighedsrådsmedlemmer i efteråret 2018. Eksterne aktører (Røde Kors, 
Folkekirkens Asylsamarbejde m.fl.) vil inviteres til oplæg, hvilket vil blive 
efterfulgt af gruppeøvelser. Der vil være mulighed for sparring og 
netværksdannelse. 
• Udarbejdelse af oversigt over indvandrere og efterkommere fordelt over 
sognene i Haderslev Stift. 

Budget for 2018: Budget 

 
 
Derudover antages det at der vil forekomme omkostninger til projekter. Disse 
vil der søges bevillinger til særskilt. 
  

Budget for 2019: Fordi projektstillingen udløber i april 2019, rejses nogle spørgsmål til 
stiftsrådet, ift. projektets udvikling og eventuelle afvikling. Det fremlagte 
budget for 2019 fremsættes derfor i forhold til 3 forskellige scenarier.  
 
A) Scenario 1- Nuværende strategi for 2019 

 
Budget 



 
NB: Eventuelle projekter søges der bevillinger til særskilt. 
 
De arbejdsopgaver der lige nu varetages af MHS skal enten overtages af andre 
eller nedlukkes. Hvis overdraget ville asylpræsterne, stiftsmedarbejdere, 
provstimedarbejdere eller ansatte i sognene kunne overtage opgaverne. På 
nuværende tidspunkt varetager MHS følgende faste opgaver udover løbende 
opgaver: 
 
• Løbende redigering af websiderne på www.haderslevstift.dk/asyl 
(tekstmateriale, kalenderopdatering, oplysning/statistik mv.).   
• Driften af Nye Naboers facebookside (produktionen af tekst-, billede og 
videomateriale). 
• Deltagelse i stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde og 
Diakoniudvalget 
• Budget og økonomi på fokusområdet 
• Mødeindkaldelse til asylpræstemøder og planlægning af eksempelvis faglige 
dage mm. 
• Fysisk tilstedeværelse til arrangementer (aktiviteter, stiftsdag, stiftsmagasin 
mm.)  
 
De beskrevne opgaver gør sig gældende lige nu, dermed sagt kan de have en 
anden form i 2019, og er ikke nødvendigvis relevante til den tid.  
 
Det antages at de økonomiske udgifter også vil blive placeret andre steder ift. 
hvor arbejdsopgaverne ender. Der vil for MHS være en opgave i at overdrage 
arbejdsopgaver i denne overgangsfase eller nedlukke dem. 
 
B) Scenario 2 for 2019, fuldtidsansættelse 

 

Budget 

 
NB: Eventuelle projekter søges der særskilt bevillinger til 
 
Følgende forslag fremlægges til udvidelse af asylkoordinatorens 
arbejdsopgaver i en fuldtidsstilling. 
 
Forslag til udvidelse af kommunikationsopgaven: Med udgangspunkt i ideen 
om at den narrative fortælling påvirker den folkelige debat om nydanskere og 
folkekirken, vil asylkoordinatoren fodre sociale medier med sunde 
fortællinger om det arbejde der foregår i stiftet. Der vil i høj grad fokuseres på 
digital materiale. Tanken er, at hvis ikke historien fortælles, så glemmes den, 
og at det er nemmere at fastholde folks interesse hvis de ”fodres” fast og 
hyppigt. 
 
Forslag til udvidelse af frivillighedsopgaven: Asylkoordinatoren vil være 
ansvarlig for frivillighedsopgaven, i en konsulentrolle for asylpræsterne og 
andre i stiftet, som har med frivillighed at gøre. Asylkoordinatoren vil være 



den person man kan henvende sig til, hvis man mangler viden om hvordan 
man håndterer frivillighedsopgaven (f.eks. hvorfor og hvordan man indhenter 
børneattest, skriver kontrakt, har frivillige til ”jobsamtale”, samt hvad man 
kan kræve og forvente af frivillige mv.). Asylkoordinatoren vil kunne hjælpe 
asylpræsterne og andre personer med hvad der er vigtigt i forhold til 
frivillighed, og hvad der er absolut nødvendigt.  
 
Forslag til udvidelse af konsulenthjælp til asylpræsterne: Asylkoordinatoren 
gennemgår fast sammen med hver asylpræst og evt. provst, ”hvor de står” og 
hvad de har brug for. Asylkoordinatoren vil fungere som en konsulent, hvor 
det vil være muligt at hjælpe asylpræsterne og andre personer med at udvikle 
deres arbejde efter behov. Fx hjælp til at lave film, tage billedmateriale, hjælp 
til hvordan de benytter sociale medier, og dialog om hvilke behov de har ift. 
deres faglige udvikling.    
 
Forslag til strukturen omkring asylpræstegruppen som en netværksgruppe: 
Der afholdes faste faglige møder (årligt/hvert halve år) for asylpræsterne, om 
emner som de synes relevante for deres arbejde. Asylkoordinatoren er 
ansvarlig for de praktiske ting: Finde relevante aktører som kan 
undervise/holde oplæg, planlægge og indkalde til mødet. 
Der afholdes faste ordinære møder i asylpræstegruppen 3-4 gange om året. 
Asylkoordinatoren er ansvarlig for de praktisk ting: Mødeindkaldelse, 
udsendelse af dagsorden, skrive referat mm.  
 
Forslag til udvikling af nye projekter: Sætte fokus på øvrige emner. Der har i 
2017 ikke været nok arbejdstimer til at det har været muligt at fokusere på 
andet end målgrupperne ”asylansøgere og flygtninge”. Det kunne eksempelvis 
være relevant at lave en undersøgelse af øvrige migranter end flygtninge - 
kortlægge hvor de er og hvilke aktiviteter og udviklingsmuligheder der er.  
 
Forslag til religionssociologiske undersøgelser: Undersøge relevante emner 
indenfor området migranter/flygtninge og folkekirken. Da MHS har tidligere 
erfaring med at foretage sociologiske undersøgelser om migrantreligiøsitet, vil 
det være en mulighed at undersøge konkrete emner til publikation 
(artikler/rapporter) eller oplæg for de der arbejder med flygtninge. Eksempler 
på undersøgelsesmuligheder:  
 
- Hvordan er de religiøse identitetskonstruktioner konstrueret blandt 
arbejdsmigranter?  
- Er kristne flygtninge mere religiøse end kristne ”danskere”? 
- Hvordan er de religiøse identitetskonstruktioner konstrueret blandt kristne 
konvertitter?  
 
Eksempler på tidligere arbejde 
Læborg, Mette Hee (2015): ”Nordkoreanske migranter i Kina: Konversion og 
Socialt pres”, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, 42-59. 
 
Læborg, Mette Hee (2013): Koreanere i Danmark: Religiøsitet og Religiøse 

Identitetskonstruktioner. Speciale, KU.  
 
Refleksioner: Det vil i denne struktur være nødvendigt med 
kurser/efteruddannelse indenfor frivillighed og ledelse. Samtidig bør der tages 
højde for at flygtninge-, asyl og migrantområdet kan udvikle sig hurtigt og 
muligvis ser anderledes ud i 2019 med andre behov.  
 
C) Scenario 3 for 2019, forlængelse af stillingen, 18,5 timer 



 

Budget 

 
NB: Eventuelle projekter søges der særskilt bevillinger til 
 
I scenario 3 fortsætter man projektet med en 18,5 timer ansat medarbejder.  

  
Medlemmer af udvalget: Mette Hee Staal 

 
Årsrapport udfærdiget af:  

Mette Hee Staal 
Dato: 31.01.2018 


