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Referat af møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde,  
onsdag 4. jan. 2017 i Simon Peters Kirke 
 
Tilstede: Leif Arffmann, Michael Markussen, Eva Wiwe Løbner, Elizabeth Padillo Olsen, Annette 
Lyster-Clausen, Bjarne Hvid, Kirsten Münster, Tove Bjørn Jensen 
 

1. Velkomst og valg af referent  
Referent: Tove 

2. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

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

4. Refleksions spørgsmål fra F&R til stiftsudvalgene forud for udarbejdelse af ny handlingsplan  
 
1. Er der i stiftet gennem de seneste to år opstået nye former for 
religionsmøde? Og evt. hvilke samarbejdspartnere har været med 
til at facilitere nye former for religionsmøde? 

Asylsituationen har fremkaldt nye former for religionsmøde. Stiftet har ansat 
medarbejdere til dette felt ((2 asylpræster, 1 asylmedarbejder) 
Nye samarbejdspartnere har været: 
- Andre NGO’er:  Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet. 
- Kommunerne: biskoppen har været på besøg hos stiftets borgmestre. Kommunerne 
er kommet i et helt andet gear mht. samarbejde omkring flygtninge med frivillige, 
herunder kirker. 
- Frikirkerne (Haderslev, Kolding) 
- Muslimske ledere: De to asylpræster har samarbejdet med imam Kassem Rashid 
(Flensborg/ Aabenraa) om ”Frihed i tale og tro”.  
 
Naboskaber mellem kirker og etniske grupper er i udvikling (Vejle, Åbenrå). 
 
Død og begravelse: Der er i Vejle anlagt en ny muslimsk begravelsesplads (afsnit II) 
og indrettet et muslimsk afvaskningsrum. I Kolding er der indrettet afvaskningsrum i 
forbindelse med det nye sygehuskapel, som er indrettet, så korset kan fjernes. Der er 
desuden besluttet at et afsnit ved siden af en eksisterende kirkegård skal indrettes til 
muslimsk begravelsesplads (samarbejde mellem kirke, kommune og muslimske 
trossamfund). 
 

2. Hvor mener I, at vi som folkekirke i disse år opfinder nyt/er endnu mere til stede i 
forhold til kirke og religionsmøde? 

Situationen er ofte ikke at kirkerne ”opfinder” nyt, men at man forsøger at takle nye 
situationer.  
 
Folkekirken på gaden i demonstrationer: 
Kirken har i flere byer (Haderslev, Kolding) været på gaden i forb. m. demonstration 
mod Stop Islamiseringen af Danmark, og i forb. m. angrebet på Charlie Hebdo. 
Kirken bliver dermed også aktør i medierne og spiller en rolle i debatten om forholdet 
mellem islam og kristendom. 
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Personlige relationer: 
”Kirkefamilier”, hvor danske familier åbner deres hjem for flygtningefamilier, i stedet 
for kun at have fællesarrangementer (Kolding).  
 
Samarbejdet mellem kirke og skole: 
 Et ønske fra lokale folkeskoler om, at kirken fungerer som inkluderende ”brobygger” 
mellem de muslimske elever og kirken (Kolding). 

 
3. Hvad har I været glade for i F&R’s arbejde gennem de seneste to år, 
og hvad kunne I tænke jer fremadrettet at bruge F&R til? 

En i udvalget har deltaget i sognelæringsnetværket for mødet med islam og muslimer 
og havde god gavn af det.  
 
To af udvalgets medlemmer har desuden deltaget i projektet: ”Teologi i praksis”, hvor 
en gruppe præster har arbejdet med religionsmødet i den konkrete praksis.  
 
Rapporten om ”Fremtidens præsteuddannelse” og det tilhørende materiale har p.t. 
været brugt i to af stiftets provstier.  
 
Generelt er den nationale facilitering af den muslimsk-kristne dialog vigtig og nyttig. 
Måske er der brug for mere synlighed omkring denne mulighed.  
 

4. Hvad har I været mindre glade for i F&R’s arbejde gennem de 
seneste to år?  

En i udvalget savnede ”redskaber” (f.eks. dåbsoplæringsmateriale) til det konkrete 
religionsmøde. 
 
Udvalgets medlemmer synes ikke, de har tilstrækkeligt overblik over arbejdet i F&R til 
at vurdere dette.  

 
 

5. Siden sidst ved udvalgets medlemmer (3 min. pr. provsti). 
Kolding:  
- Der er afholdt international julefest med god deltagelse. De deltagende medbragte selv 
mad til fællesspisning. Indsamling til gadearbejdet i Fillippinerne.  
- Der arbejdes med en kombination af venskabsfamilier og ”middag på tværs”, som er et 
forum for venskabsfamilierne. På grund af den store spredning af nationaliteter er det 
nødvendigt med oversættelse til 4 sprog: Engelsk, arabisk, farsi og tigrinya (Eritrea) 
 
Aabenraa:  
Intet nyt 
 
Vejle: 
Intet nyt 
 
Hedensted:  
- Der er ikke så mange med anden etnisk baggrund end dansk. Annette oplever på den 
lokale folkeskole (Uldum), at der er er elever med udenlandsk baggrund, der føler sig klemt. 
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Det ville være godt, hvis der kunne udarbejdes noget undervisningsmateriale om det 
tværkulturelle møde af HASK 
 
Fredericia:  
- Der er afholdt ”Jorden rundt” i Hannerup Kirke med deltagelse af omkring 80 med 
fællesspisning, sang og dans m.m. Arrangementet tænkes gennemført to gange om året. 
- I Michaelis forsøger man at fastholde kontakten til de asylansøgere, der er blevet døbt. 
- Michaelis er blevet bedt af sprogskolen om at fortælle om de danske højtider på dansk, og 
har haft besøg af to hold på hver 90 personer op til jul. Det forventes at arrangementet kan 
gentages til påske. 
 
Haderslev:  
- Samarbejdet med Røde Kors om at drive café på det gamle Haderslev Sygehus er ophørt 
efter samarbejdsproblemer. FIN driver nu café for flygtninge både fra asylcenteret og 
flygtninge med opholdstilladelse i Haderslev i Luthersk Missions lokaler hver mandag.  
- I regi af Frivilligcentret samarbejder forskellige NGO’er om asylarbejdet i byen. Der er 
opstået nyt initiativ om oplevelser for flygtningefamilier og deres danske kontaktfamilier: Red 
Barnet arrangerer udflugter, Røde Kors og Fælleskirkeligt Integrationsnetværk (FIN) 
inviterer flygtningefamilier, og Frivilligcentret bevilliger penge til bus og entre. 
- FIN har fået en henvendelse fra en lokal fond, som gerne vil støtte deres arbejde med 
20.000 kr., hvis de kan få deres CVR-nummer. Det kræver dog at FIN bliver en forening, 
hvilket man ikke er interesseret i. Det er p.t. uvist om man kan få pengene på en anden 
måde. 
- Hinduer lejer Skrydstrup gamle skole og anvender stedet som tempel. Skal stiftsudvalget 
invitere sig selv på besøg der? 
- FIN har fået tildelt Tværkulturelt Centers initiativpris 2016 ”Stjernestunder”. 
 

6. Nyt om asylsituationen i stiftet (Eva Wiwe Løbner) 
Birgitte Daabeck er blevet ansat som ny asylmedarbejder og har været rundt i stiftet for at 
skaffe sig et overblik over arbejdet. Hun præsenterer sig selv på Haderslev Stifts 
hjemmeside www.haderslevstift.dk/fokus/nye-naboer . Hun arbejder desuden pt. på et 
projekt i Aabenraa i samarbejde med kommunen og Eva om at få en mentorordning for 
flygtninge op at stå.  
Folkekirkens asylsamarbejde har oprettet et hjemmeside, som hedder: 
www.venskabskontakt.dk , hvor der er angivet kontaktpersoner rundt omkring i landet, som 
man kan kontakte i forhold til asylsamarbejdet.  
Birgitte Møldrup og Eva arbejder videre på projektet ”Frihed for alle i tro og tale”. Eva og 
Birgitte har foreløbigt kørt et pilotprojekt på asylskolen i Jelling sammen med Kassem 
Rashid. Trin 1 er information, trin 2 er mulighed for at stille spørgsmål og trin 3 er et besøg i 
en kirke og en moské. Projektet forsøges afsat til asylcentre og sprogcentre. 
Det er en udfordring at der sker så store ændringer i flygtningesituationen så hurtigt, og at 
der følger en afmatning blandt de frivillige. Måske kan kirkerne her være dem, der trækker 
det lange seje træk. 
 

7. Nyt om studietur 
Michael og Annette fremlægger program for studietur til London 23.-26. jan. Flot program! 
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Se særskilt fil. Der skal rapporteres tilbage til Haderslev Stift. Rapportering fra de enkelte 
dage fordeles mellem udvalgets medlemmer. Stiftet uddeler diæter til udvalgets medlemmer 
(400 kr. pr. dag) efter hjemkomsten. Man skal altså selv lægge ud for mad undtagen 
morgenmad, som er inkluderet i overnatningspriser. Annette og Michael finder ud af, hvilke 
værter/ oplægsholdere, der skal have honorar og hvilke, der skal have gaver. Leif har nogle 
”overskudsgaver”, som han tager med.  
 

8. Erfaringerne fra provstimøder med punkt om præsteuddannelse i et samfund med 
forskellige religioner og livssyn (Tove Bjørn). 
Der har været afholdt oplæg i Kolding Provsti og Vejle Provsti med efterfølgende diskussion 
i grupper ud fra de cases, som blev udarbejdet til stiftsdagen i februar. Erfaringerne er, at 
deltagerne har været glade for arrangementet især for at have mulighed for 
gruppediskussionen. Der er desuden truffet aftaler med Haderslev Domprovsti og 
Hedensted Provsti. 
 

9. Nyt fra F&R i Danmark  
• Bestyrelsesreferat er vedhæftet. 
• Program for Nordisk Religionsdialog konference april 2017 (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”? Nåede vi ikke. 

 
10. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg 

Nåede vi ikke 
 

11. Nyt i relation til stiftsadministrationen (årsrapport) 
Kirsten udarbejder årsrapport. 
               

12. Evt., herunder kommende mødedato 
Vi mangler en repræsentant fra Sønderborg. Kirsten har gjort biskoppen opmærksom på 
det. Næste møde: Torsdag d. 16. marts kl. 10-12 i Simon Peters Kirke, Kolding 

 

Ref. Tove Bjørn Jensen 


