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Til: Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde  

Fra: Camilla Henriksen Migrantkonsulent, Haderslev Stift  
 

 
Den /CHE 

Sagsnr. 2019 - 5175 

Akt. nr. 761728 

 
Haderslev Stifts - Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde 

 Udvalgsmøde: Referat  
Den 03. juni kl. 12.00- 15.00, Ribe Landevej 35 – Haderslev 

 
Tilstede: Camilla Henriksen, Kirsten Münster, Trienke, Michael Markussen, Elizabeth 
Padillo, Susanne Lubago. Ulla Hermann, Poul Erik Gildhoff, Annette Lyster Clausen, Sune 
Skarsholm, Karina Dahlmann, Birgitte Møldrup, Bente Rosenkrants 
Afbud: Eva Wiwe Løbner og Oline B. Kobbersmed  

 

Punkt 1: Velkommen -  

 Kort introduktion til programmet i dag 

 Velkommen til de nye medlemmer i udvalget  

 Godkendelse af dagsorden- Godkendt/Bente er referent  

Velkommen til Sussanne Lubago provstirepræsentant fra Sønderborg Provsti, Poul 

Erik Gildhoff provstirepræsentant fra Aabenraa Provsti og Oline B. Kobbersmed 

provstirepræsentant fra Fredericia Provsti (Oline havde sendt en præsentation af sig 

selv og sit arbejde til udvalget, som Camilla læste højt)  

 

Punkt 2: Bordet rundt   

Oline Kobbersmed, Kirke- og kulturmedarbejder ved St. Michaelis, Fredericia  

- I det internationale arbejde ved kirken har de: fire årlige fællesspisninger, 

bibelstudier på arabiske og er aktive ved sommerlejren ved Børkop. Ønsket 

med det internationale arbejde er, at der ikke dannes en parallelmenighed, men 

at det bliver en fælles menighed.  

- (Nyt medlem i udvalget, tilsendt præsentation, oplæst ved Camilla). 

Kirsten Münster, sp. I Haderslev Domsogn og migrantpræst:  

- Anbefaler oplægsopholderen Nadia El-Gendi til udvalget, som er specialiseret 

indenfor integration og mangfoldighed, interkulturel kommunikation og 

kulturmøder (bilag1: info vedr. dette)  
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- Generelt har den sidste periode været kendetegnet af corona-tiden, hvor 

meget har været lagt ned for en tid. Et godt redskab i denne tid har været 

telefonsamtaler.  

 

Trienke Tetj Zijlastra, menighedsmedlem Nustrup Sogn, Haderslev   

- Trienke er til dagligt mælkeproducent, og har selv en migrantbaggrund. 

Oprindeligt kommer hun og hendes familie fra Holland.  

Michael Markussen, sp. Simon Peters Kirke og migrantpræst:  

- Michael havde desværre en ulykke på en skiferien, hvilket betød at han har 

været sygmeldt i en længere periode pga. en knæoperation. Inden coronaen 

nåede man i Kolding provsti at fejre og markere ”UN World Interfaith 

Harmony Week” med en række forskellige arrangementer. I corona-perioden 

har deres gode lokale samarbejde med kommunen været et godt redskab i 

forhold til at dele og sikre de rigtige informationer kom ud til forskellige etniske 

grupper. Med genåbningen af folkekirken startede de med afholdelsen af en 

pinsegudstjeneste, hvor de var ca. 80 deltagende. På grund af coronaen skal 

man arbejde på at genopbyggende tilliden og relationerne igen. Generelt har 

man måtte aflyse mange arrangementer, men i efteråret kommer der et foredrag 

med Andreas Kamm, tidligere generalsekretær for Dansk Flygtninge Hjælp.  

Elizabeth Padillo Olesen, Tværkulturel medarbejde ved Simon Peters Kirke.  

- I corona-perioden har man aflyst mange arrangementer, og man mærker stadig 

at den begrænser ens muligheder. I Kolding har man eksempelvis mange 

arrangementer som inkludere ”sammenskudsgilder”, hvor medlemmer fra 

menigheden bidrager med mad. Denne del er man i høj grad udfordret på i 

forhold til opretholdelsen af retningslinjerne. Generelt har der været taget et 

ekstra fokus på kommunikation i denne periode. 

Susanne Lubago, underviser på Løgumkloster efterskole  

- Susanne er nyt medlem i udvalget. Hun har et stort frivilligt engagement, og 

har bevæget sig i dette område i mange år. Hun er næstformand i KITS, og har 

været en del af dette i 10 år. Har et stort lokalt netværk, og har før mødt mange 

af de andre fra udvalget.  
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Ulla Elvira Hermann: sp. Christianskirken, Sønderborg og migrantpræst:  

- Har pga. corona måtte retænke lokale initiativer, eksempelvis har man fundet 

en ”takeawy” løsning til familieklubben, hvor de bla. får aktivitetssæt med 

hjem. Udover dette har man valgt at bygge et hyggeligt samvær op omkring en 

”køkkenhave”, som man har anlagt hjemme ved Ulla.  

Poul Erik Gildhoff, sp. Burkal-Bylderup, Aabenraa  

- Poul Erik er nyt medlem i udvalget. Kommer fra en blandet baggrund, hvor 

han bla. har stor erfaring fra sprogskole verden, og erfaringer med det 

tværkulturelle arbejde fra folkekirken- og frikirker.  

Annette Lyster Clausen sp. Ved Uldum og Langskov, Hedensted /repræsentant for 

Mellemkirkeligt Udvalg-  

- Mellemkirkelig Udvalg plejer kontakten mellem kirkesamfund i ind- og 

udland. (Økumeniske gudstj., studerende, rejser mv.) Nu forsøges kontakt til 

den Lutherske Kirke i Rusland. Desuden har man fået henvendelse fra 

Salisbury Stift om at blive venskabs-stifter, da man begge befinder sig i et 

grænseland. Udover dette så planlægges der fra Ml.kirkelig udvalg en studietur 

til Berlin i Oktober, hvor man bla. skal besøge ”House of one”, hvor man er ved 

at bygge et hus som skal rumme en kirke, synagoge og moske.  

Sune Skarsholm, sp. Løsning og Korning sogne, Hedensted og migrantpræst  

- Generelt kan Sunes sogn beskrive som værende et ”demografisk kludetæppe”, 

hvor man har mange forskellige nationale baggrunde repræsenteret. Derfor har 

de blandt andet valgt, at fokusere på at opbygge en bevidsthed i sognene, om 

borgere med anden etnisk baggrund, og hvordan der kan bygges bro til dem. 

Eksempelvis med koordinereingen af ”venskabsfamilier” og afholdelsen af 

interagerende internationale gudstjenester, hvilket er to områder de gerne vil 

udforske mere. I sit arbejde oplever Sune en problemstilling i forhold til, 

hvorledes hans arbejde som migrantpræst skal rammesætte, herunder graden 

af, hvorvidt han selv skal lave opsøgende arbejde (hands on) arbejde i forhold 

til migranterne? Eller kan den nære relation varetages ved de frivillige?  

 

 



Referat: Udvalgsmøde den 03. juni 2020 – Migrantsamarbejde og Religionsmøde 

   

Camilla Henriksen   4 

Karina S. Dahlmann, sp. Hannerup kirke Fredericia, og migrantpræst:  

- Er enig i Sunes dilemma med rammesætningen af migrantpræste-rollen og 

rammen om den direkte kontakt til migranterne i sognet. Det kan være 

udforende at finde balancen i dette forhold til migranterne/ og arbejdet. Hun 

har valgt i sit arbejde ikke at fokusere på det menigheds- og relations-nære, men 

i stedet på de diakonale aspekter i dette arbejde. Eksempelvis har Karina et godt 

samarbejde med kommunen, hvor hun nu er blevet en del af kommunens 

”Helhedsplans-udvalg”. I 2020 og 2021 sætter hun et ekstra fokus på at opbygge 

en relation til østeuropæerne i provstiet i samarbejde med migrantkonsulenten, 

hvor de bla. vil arbejde på et få erhvervslivet engageret i dette arbejde.  

Birgitte R. Møldrup, sp. Kollerup-Vindelev-Jelling, Vejle og migrantpræst 

- Birgitte begyndte sit arbejde med asylansøgere i 2013, og generelt har hun som 

person været drivkræften/tovholder i dette arbejde. Hendes dagsorden i dette 

arbejde er ”at gøre folkekirken relevant for nydanskere”. Det lokale arbejde har 

været påvirket af corona, men der er igen ved at åbne op. For første gang i 3 år 

har Birgitte ikke et dåbshold, hvilket giver lidt luft i programmet. Coronatiden 

har givet anledning til at etablere et fokus og et blik for det enkelte menneske, 

hvor man ellers ofte arbejder med et fokus på fællesskabets samvær. Den lokale 

Internationale Kirke- og Kulturmedarbejde har desværre ikke fået forlænget sin 

projektansættelse i Vejle Provsti, som med stor sandsynlighed afsluttes i 

november måned.  

- Til Sune: Birgitte er enig i Sunes overvejelser i forhold til migrantpræstens rolle. 

Der må afsætte bedre ressourcer til migrantpræstearbejdet udover, hvad vi kan 

tilbyde.  

Bente Rosenkrantz, sp. Løget, Sct. Nicolai Sogn, Vejle  

- Religionsmødedelen kører fint –stort spis-sammen-arr. i kirken, dialogcafe på 

skolen samt deltagelse i Vejle Folkemøde dog aflyst pga corona. Det 

internationale kirkearbejde har det svært: internationale gudstj. + 

undervisning er nedlagt, international middag fortsætter, men ikke som 

internationalt! Kreapigeklub kører godt, men ledes af KK, der som sagt 

sandsynligvis stopper til nov.  
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Fra den fælles samtale derefter:  

- Videre overvejelser omkring kontakt:  

o Der følger en sårbarhed med at involvere sig personligt i de enkelte – 

men også med at overlade kontakten til andre. Måske betyder det ikke 

så meget, at migranter er tæt knyttet til eks. præsten – men mere at 

præsten er til at udpege.  For nogle betyder det meget, at man f.eks. 

kommer på besøg – men forventninger skal afstemmes!  

o Hele dette emne – også i ledelsen af de frivillige i dette – er et godt 

emne at arbejde videre med i vores forum. 

 

 

 

Punkt 3: Nyt fra Landsnetværkene  

Folkekirkens Migrantsamarbejde ved Birgitte Rosager Møldrup  

- Folkekirkens Migrantsamarbejde har fået en ny bevilling/Sekretariatet 

forsætter i som nuværende form med bla. projektkoordinator Søren Dalsgaard  

- Det lovforberedende udvalg om dobbeltmedlemskab er på standby ved 

ministeriet  

- Provstisamarbejdet om sprogspecifikke konsulenter er også på standby ved 

ministeriet. Man har midlertidigt lavet en ansættelse af Naser Rezaeih (bilag 2: 

info om Naser)  

- ”Den næste generation”: den eritreisk befolkningsgruppe er vokset fra 800 

(2015) til 6.000( 2020). De har efterspurgt vejledning hos folkekirken i forhold 

til undervisning af børnene i deres menighed.  

- Hovedpunkter fra bordet rundt:  

o Ålborg: fokusområdet er på ”skilsmisse blandt ny ankomne”/ samarb. 

M. kommunen.  

o KBH: ny strategi – Kommunikation, netværk og oprettelsen af en 

engelsksproget menighed/ der er oprettet et provstisamarbejde.  

o Ribe: Peter Sode er blevet fastansat ved FTC. Har fået bevilliget 10 mio. 

til at etablere et nyt fælles-hus i samarbejde med kommunen. Konceptet: 

det neutrale/folkelige rum og det forkyndende/åndelige rum.   

- Digitale platforme og nydanskere: de digitale platforme virker i forhold til 

vores målgruppe. Eksempelvis Al Beshara, som er en dansk platform på 
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Facebook med 32.000 følgere (lokale og udenlandske). Link til deres Facebook 

side her:  

Folkekirke og Religionsmøde ved Kirsten Münster  

- Afventer et svar fra ministeriet i forhold til landsnetværkets fremtid  

- Anne Kirstine Brandt arbejder på bogprojekt omkr. Religionsmøde 

 

Punkt 4: Opdatering fra migrantkonsulenten  (der eftersendes mere info) 

Højskole projekterne  

- Status på de to højskole projekter: Højskole for flygtninge og Højskole for 

migranter /samarbejdspartnere Askov Højskole og Rønshoved Højskole  

Kidz Camp  

- Udvalget har modtaget materiale og info om lejren. Tilmelding af børn til lejren 

går gennem migrantpræsten til migrantkonsulenten. Antallet af pladser 

afhænger af corona-retningslinjer og antallet af tilmeldte fra KFUM&K.  

Nyt materiale: visit postkort  

- Der er nedsat en arbejdsgruppe: Camilla, arbejder videre med designet af 

kommunikationsmaterialet med Birgitte.  

 

Punkt 5: Budget og aktivitetsmøde mellem Haderslev Stiftsråd og 

Stiftsudvalgene/Evaluering af indsatsen ved migrant- og religionsmøde området 

Migrantsamarbejdet og religionsmødet er et fokusområde for biskoppen og stiftsrådet. 

Dette fokusområde står til evaluering hos stiftsrådet i efteråret 2020 i forbindelse med 

at ”migrantkonsulent stillingen” udløber april 2021.  

- Migrantsamarbejdet og Religionsmøde indsatsen ved stiftsrådet står til 

evaluering/revurdering sept.-okt. 2020. Stiftsrådet ønsker evaluering fra vores 

udvalg. Vi afventer mere konkret udspil.             

 Arb.gruppe herom: Kirsten, Birgitte, Michael, Sune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AlbesharaDenmark/
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Mål for kommende år / fremtidige aktiviteter 2020/21 / Organiseringen af indsatsen ved 

Migrantsamarbejde- og Religionsmøde.    

- Fokusområder på baggrund af mødet i dag:  

o Digitale platform  

o Kommunikation  

o Ledelse af frivillige og rammedannelse  

o De relationelle aspekter i dette område 

o Den internationale gudstjeneste  

o Den økumeniske gudstjeneste  

o Samarbejdet på tværs af aktører: hvordan er kirken en 

samarbejdspartner til det kommunale 

 

Hvad vil vi? 

Sune: vi har mange kompetencer i gruppen – vi med fordel kan bringe i spil. 

- Dygtiggøre vores udvalg vha. ressourcer og kompetencer i vores udvalg  

Camilla: Vi skal også overveje: hvordan bruger vi bedst migrantkonsulentstillingen?  

- Understøttelsen af det lokale arbejde/ bindeled  

Sune efterlyser skarphed på netop vores profil som folkekirke.  

- Uddybning af vores profil – refleksioner over dette  

Birgitte: udbrede kendskabet og delagtigheden ud i menighedsrådene – kampagner 

evt. m. film. 

- Udvikle vores digitale kompetencer  

Beslutning: Vi arbejder videre med digitale platforme og kommunikation 

Punkt 6: Andet  

Camilla:  

- Hvordan bygger vi et godt netværk op i stiftet? skal vi inkludere flere 

ressourcepersoner på stiftsplan/udvalget?  

o Dette var der ikke tilslutning til. Udvalget har en god størrelse på 

nuværende tidpunkt.  
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Birgitte:  

- I forhold til at viderebygge netværket kan man gøre dette lokalt. Eksempelvis 

indkalder Birgitte til et årligt møde i Vejle provsti med fokus på 

migrantsamarbejdet og religionsmødet. Invitationen til dette møde ligges åbent 

ud til alle interesseret i provstiet, samtidigt med at kendte lokale aktører 

inviteres specifikt.  

Samtykkeerklæringer: Samtykkeerklæringer blev udfyldt til brug af fotos.  

 

Punkt 7: Dato til næste udvalgsmøde  

Camilla udsender doodle f. uge 36-37 

(Uge 36-37 pga. at vi skal have tid til at gennemgå arbejdsgruppen arbejde)  

 

Punkt 7: Fotosession - Billeder til stiftets hjemmeside af udvalget  

- Billeder til stiftets hjemmeside af udvalget. Klaret! 

 

/Bente og Camilla  


