
Referat af møde i  

Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde 
 

31. aug. 2021 kl. 15-18 

Ribe Landevej 35, Haderslev 

 

Til stede: Mette Staal, Ulla Hermann, Susanne Lubago, Sune Skarsholm, Ester Due, Birgitte Møldrup, Tove 

Bjørn Jensen, Oline Kobbersmed, Michael Markussen, Trinjtje Zijlastra, Kirsten Münster. 

 

Velkommen til Tove Bjørn Jensen, vikar-repræsentant for Vejle provsti. 

 

1.Godkendelse af referat 
Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  

Nyt punkt 7: Migrantkonsulentstillingen 

 

3. Orientering om budgetmødet med stiftsrådet i april 2021 
Møde med stiftsrådet i april. Stiftsrådet udtrykte anerkendelse for udvalgets og konsulentens arbejde.  

Der er fælles møde for alle medlemmer af stiftsudvalg tirsdag 9. nov. kl. 17-21. 

 

4. Orientering om en ændring i kommissorium 
Migrantpræster udpeges af biskoppen, ikke af stiftsrådet. 

 

5. Evaluering af individuelle møder med biskoppen 
Forskellig oplevelse af Teamsmøder. Nogle ønsker fortsat at mødes på Teams. 

Evt. konsulenten som aktiv deltager.  

Evt. dagsorden. 

Nyttigt at sætte mål, så det bliver en migrant-MUS samtale. 

Ønske om, at biskoppen deltager på et af udvalgets møder. 

 

6. Evaluering af studietur til Kvaglund Kirke i Ribe Stift 
Det er inspirerende at møde andre måder at tilrettelægge arbejdet på. 

FTC har centraliseret model – i modsætning til decentral model i Haderslev stift. 

Der er ikke blik for det formaliserede religionsmøde eller religionsdialog på skolerne. 

Måske kan Haderslev drage nytte af center-modellen på provstiplan.  

 

7. Migrantkonsulentstillingen 
Mette Staal har fået nyt arbejde og stopper ultimo sept.  

Det er uvist, hvordan stillingen bliver fremadrettet. 



Drøftelse med biskoppen torsdag 16. sept. 8-9 på Teams. 

Udgangspunkt i evaluering plus appendiks. Appendiks med behovsanalyse udarbejdes af Ulla, Birgitte, 

Michael, Kirsten og Mette tirsdag 7. sept. kl. 7.30-8.30. 

Der er behov for arbejdskraft til forskellige opgaver: Temadage, Kids Camp, støtte til internationale udvalg i 

provstierne, sekretærbistand til udvalget, højskoleprojekt m.m.  

Ledige opgaver:  

KMS-konference i Århus 5. nov. Birgitte deltager. 

Konference om integration og discipelskab 2. okt. i Randers.  

Temadag om Diakoni og økumeni 2. okt. kl. 10-16 i Århus. Ulla deltager. 

Facebook-siden ”Migrantsamarbejde og Religionsmøde”: Birgitte bliver administrator, indtil stillingen 

genbesættes. 

 

8. Ekstra online-møde 
Udvalgets møder ligger ca. hver 3. mdr. Der kan være behov for at drøfte aktuelle emner med hyppigere 

mellemrum. Hvorvidt der planlægges hyppigere møde online, afhænger af ny ansættelse. 

 

9. Forum for Tro og Livssyn i Vejle Provsti v. Birgitte Møldrup 
Birgitte og Mette har sendt forslag til Vejle Kommune med forslag om et dagsarrangement med drøftelse af 

behovet for evt. ”Forum for Tro og Liv”, til fremme af interreligiøs og interkulturel samtale. Ane Kirstine 

Brandt fra Folkekirke og Religionsmøde understøtter processen. Vejle kommune har givet tilsagn om at 

deltage. 

 

Der er ønske fra udvalget om at blive klædt bedre på til at træde ud i lokalt religionsmøde, samt inspiration 

til at massere menighedsrådene til at arbejde med kultur- og religionsmøde. 

 

10. Temadag om religionsfrihed i 2022 v. Michael Markussen 
Der har været holdt 2 møder med Ane Kirstine Brandt, mhp. møder ude lokalt i provstierne – i  stedet for ét 

centralt stiftsarrangement. Emne: religionsfrihed og social kontrol i forskellige sammenhænge, belyst ud fra 

kunstneriske og/eller juridiske perspektiver. Målgruppe: Skoler og gymnasier. 

Oline ser behov for fokus på konvertitter i DK, der er udsat for chikane, vold og social kontrol. Hvordan tage 

vare på dem? Michael: Emnet er ikke bredt nok, hvis det kun omhandler konvertitter i DK – og hvis det skal 

have lydhørhed i skoler/gymnasium. Der er behov for at gribe i egen barm og få legitimitet ind i det. Hvad 

med proportionaliteten i social kontrol i hhv. kristne og muslimske miljøer? Der er behov for 

fortalervirksomhed over for konvertitter. 

 

Tilrettelæggelse af arrangementerne stilles i bero, til der er personaleressourcer. 

 

11. Status på sommerlejre i og uden for stiftet. Hvilke har vi, og hvad støtter vi? 
Haderslev stift støtter Kidz Camp (i år 21.000 kr.). Samt i år farsilejren i Vestdanmark (10.000 kr.), hvor der 

deltog 9 personer fra Haderslev stift. 

Desuden er der forårs/efterårs weekendlejre (LM, IM), og sommerlejre i Løgumkloster.  

Det vil være godt at øremærke midler til arabisktalende konference/lejr.  

På Kidz Camp er det nødvendigt med danske børn som deltagere, for at der kan være socialisering. Det er 

en udfordring med tilstrækkeligt antal frivillige på lejren. Migrantpræsterne kan evt. deltage på skift på 

lejren.  



Peter Vibe fra KFUM&KFUK inviteres med på næste møde til videre drøftelse. 

 

12. Nordisk Religionsdialog Konference 
27.-29. okt. i Finland. Haderslev stift kan finansiere turen. 

Deltagere: Kirsten, Michael. Og evt. andre.  

 

13. Nyt fra Folkekirke og Religionsmøde v. Kirsten Münster 
Netop nu arbejdes der på ansættelse af konsulent, samt tilrettelæggelse af den årlige KMS konference 

(Kristent Muslimsk Samtaleforum) 5.-6. nov. i Århus.  

Til årsmødet 26. marts skal hvert stiftsråd udpege en repræsentant.  

 

14. Nyt fra Folkekirkens Migrantsamarbejde v. Birgitte Møldrup 
Birgitte har været til konference med etniske migrantpræster.  

Migrantsamarbejdet har iværksat visionsproces for kommende 10 år: Der skal foretages navneændring. 

Sprog får større betydning, etnicitet får mindre betydning. 

Ribe, Haderslev og Viborg stifter samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer om at rette tilbud til den 

rumænske befolkningsgruppe. 

Der er ansat medarbejder til arabisk gruppe: Jeppe Ladegaard. Der laves samarbejde om arabisk konference 

mellem IM, Grundtvigsk Forum, Danmission og Migrantsamarbejdet. 

Det overvejes at ansætte en medarbejder til at adressere østeuropæere. 

Nyansættelse af Kristine Kaaber Pors og Lucas Skræddergaard til at implementere 10års plan med fokus på 

uddannelse af nydanskere samt professionalisering af støtte til konvertitter. 

 

15. Bordet rundt 
Internationalt udvalg: 

Vejle:  Der arbejde på at finde folk til udvalget. Det internationale udvalg uddeler penge. 

Sønderborg: Der arbejdes på at nedsætte udvalg. KIT støtter kristen nepalesisk menighed.  

Haderslev Der arbejdes lidt på at nedsætte udvalg. 

Hedensted: Fokus er på opstart hos Sune. 

Fredericia: Der arbejdes på at nedsætte udvalg. 

 

Michael anbefaler seneste nummer af Ny Mission nr 40. 

Program for arabiske konvertitter 24.-26. sept. på Mørkholt, organiseret af IM. 

 

Ref. Kirsten Münster 


