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Referat fra Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde 
Udvalgsmøde den 25.01.22 kl. 15.00-17.00 

Sted: Teams   

 

1. Godkendelse af referat  

Beslutning: Spørgsmål til temadag 2022, hvor fokus er på de religiøse råd, som sættes op rundt 

omkring i landet. Oline Kobbersmed Bøndergaard genrejser et ønske om at få et tema op om 

forfølgelse af konvertitter. Hun ønsker en videns og erfaringsdeling om, hvordan vi i sognene er 

fortalere for dem. Ellers blev referatet godkendt! 

2. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Godkendt! 

3. Status på migrantkonsulent-stillingen / Michael (5min) 

Beslutning: Camilla Henriksen er fastansat i stiftet frem til april 2024. I hendes barselsvikariat 

forventes at løbe frem til november/december 2022. Chin er ansat til at varetage opgaven som 

vikar for Camilla. 

4. Overdragelse af konsulentens opgaver/ Camilla (10 min) 

a. Fokusområder 

Chins har fået introduktion. Hendes fokusområder i 2022 er:  

1. Afslutning af Projektet ’Fra pendler til landsby’. Rapporten er på trapperne. 

2. Igangsættelse af provstiernes internationale udvalg i provstierne.  

3. Forum for Tro og Liv v. Vejle Provsti får også opmærksomhed. Projektet skal have 

nedsat en arbejdsgruppe sammen med Vejle Kommune.  

4. I Sønderborg arbejdes der på et projekt om religionsdialog (jøder-muslimer, 

kristne) for gymnasieelever, hvor Ulla er tovholder. 

5. Kidz Camp, som skal gentages 

6. Temadag omkring Religionernes Råd i uge 40 

7. Stiftsdag 19. marts, hvor vi har en workshop. Viden fra projektet ’Fra pendler til 

landsby’ inddrages. 

8. Kommunikation fra vores arbejde på Facebook, hjemmeside 

9. Deltagelse i arrangementer fra F&R samt FKs Tværkulturelle Samarbejde 

10. Følge arbejdet for muslimsk begravelsesplads under Fredericia Kirkegård 

11. Kristen-Farsi sommerlejr 

5. Velkommen til Chin/ Michael og Chin (5 min) 

a. Præsentation af barselsvikar Chin /Chin 

6. Bordet rundt (inklusiv opdatering på de lokale udvalg) (45 min) 
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 Fredericia: Arbejdsgruppe for muslimsk begravelsesplads under Fredericia Kirkegård. Måske 

første spadestik i 2022. Gruppe med tyrkiske/syriske kvinder. Liste over personer til 

Internationalt Udvalg er godkendt af provstiudvalget Michaelis genoptager internationale 

aftner, bl.a. besøg af lettisk kor. Kirken har arabisk bibelstudie-fællesskab. Andre i trekants-

området er velkomne. 

 Haderslev: Provstiudvalg har godkendt nedsættelse af internationalt udvalg. Nu kommer der 

en invitation til kaffemøder. Mange aflysninger af arrangementer.  

 Vejle: Møde 16. februar igangsættelse af internationale udvalg. Ang. møde om etablering af 

lokalt religiøse råd skal mødes til marts. I Jelling: ’Kaffe og Kristendom’ en gang om ugen. 

Asylcentret har fået penge til folkeoplysning. Senest til sommer skal vi have afklaret om Bente 

fra Løjet vender tilbage til udvalget eller der skal udpeges en ny repræsentant fra Veje provsti, 

da Tove stopper til sommer. 

 Sønderborg: Ulla har afholdt De 9 læsninger med oplæsning på forskellige sprog og 

musikalske indslag. Tro møder tro – religion flytter grænser projekt i 2022. Der skal udpeges 

en ny repræsentant for Susanne L. som har fået embede i Åbenrå provsti 

 Kolding: Vi har Word Inter-Faith Harmony, som begynder med brunch, vi taler om livspraksis, 

vi har kunstudstilling (18 kunstnere) på Kolding Bibliotek med fernisering til 11. februar; vi 

har Voice Commitee for kvinder i Simon Peters Hus. Vi samarbejder med Luthersk Mission og 

Ribe Stift om en weekendlejre og sommerlejr. Vi har et tværkirkeligt Netværk i Kolding, som 

tilbyder venskabstilbud til familier og unge fra uddannelsescentre, undervisning, middage på 

tværs etc. 

 Aabenraa: Toms opgave i 2022 består hovedsagelig i at etablere og vedligeholde kontakt til 

den lutherske ærkebiskop i Rusland samt rektor for det lutherske præsteseminar i Skt 

Petersborg. Dette arbejde skal udmønte sig i et venskabsbesøg mellem Biskop Marianne 

Kristiansen, Stiftets Mellemkirkelige Råd og vores modsvarende russiske kolleger. Jeg er i den 

forbindelse også blevet bedt om at arrangere rejsen/visum/etc for de involverede parter i den 

forbindelse. 

 Hedensted: Vi har lokale deltagere på Al Masirah kursus. Flere migranter deltager i vores 

gudstjenester i Løsning kirke og måske en gruppe deltager på Alpha-kursus denne vinter. Vi 

afholder international gudstjeneste Kristi Himmelfart. Nedsættelse 

7. Kidz Camp: 

a. Retningslinjer for berettigelse til økonomisk støtte 

b. Skal vi oversætte programmet til: engelsk, farsi og arabisk? 

Beslutning:  
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- Stiftet skal godkende bevillinger/støtte i forbindelse med tilmelding. Alle bør betale et 

symbolsk beløb, samt en differentiering i betaling efter betalingsevne. Birgitte og Kirsten laver 

sammen med Chin et udkast til retningslinjer, som alle kan læne sig op ad. I alle tilfælde bliver 

det migrantkosulent, Chin som administrerer ansøgningerne. 

Der er et ønske om, at en, genre flere personer fra vores udvalg deltager en dag hver på lejren. 

Vi mangler datoer for afviklingen af lejren – Chin sender besked, når de er fastlagt. 

Mht. oversættelse: Vi laver et indstik i programmet på forskellige sprog. 

8. Evaluering af julegudstjeneste med livestream/ Michael og Camilla (10min) 

Der var 80-100 deltagere til stede ved gudstjenesten. Mange hilsner og et ’godt nytår’ på 

forskellige sprog. Seertallene var på blot 54 følgere, så hvis vi skal nå bredere ud, skal det være 

på en anden platform, end vores egen. Vi skal i højere grad bruge vores lokale platforme. 

Formatet skal knyttes sammen med vores internationale udvalg på provstiplan. Konklusion om 

gentagelse udsættes til næste møde. 

9. Status på: Forum for Tro og Liv / Birgitte Møldrup, Tove, og Camilla (5min) 

Vejle Kommune vil være med i projektet og deres Integrationsråd bliver involveret.  

10. Status på Temadag 2022/ Michael (5min) 

Ivar Flaten fra Norge deltager og beretter om norske erfaringer med oprettelse af et 

dialogcenter i Drammen og etablering af TLF (tros og livsytrtringsfora) med deltagelse af 

repræsentanter fra religiøse grupperinger, humanistisk forum, kommune, erhvervliv.  

Peter Lodberg er kontaktet med henblik på at fortælle om ’lokal teologi’. Der er tilsagn fra Ane 

Kirstine Brandt, generalsekretær for Folkekirken og Religionsmøde om at deltage. Udvalget 

arbejder videre med dagen og kommer snart med en endelig dato i uge 40. 

11. Nyt fra Folkekirke og Religionsmøde / Kirsten Münster (5min) 

Betina Stricker er Haderslevs Stifts repræsentant til årsmødet sammen med Kirsten M. 

12. Nyt fra Folkekirkens Migrantsamarbejde / Birgitte Møldrup (5 min) 

Vi har gang i et review, som faciliteres af Kirstine Kaaber Pors. Det munder ud i anbefalinger til 

det internationale arbejde på det lokale plan længere sigt. 

Provstisamarbejdet om ansættelse af sprog-officerer i det internationale: Der kommer en 

fornyet henvendelse til provstierne om at støtte til dette samarbejdet. Fokus skal udvides til 

ikke kun at dække arabisk og farsi. 

13. Praktisk 2022  

a. Udvalgsmøder  

i. 21 april 2022 kl. 15.00-18.00/ sted: Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, Kolding  

ii. 16 august 2022 kl. 15.00-18.00 (på teams) 

iii. 15. november 2022 kl. 15.00-18.00, fysisk møde 
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b. Budgetmøde torsdag d. 21.  april kl. 13.00, 2022, hvem kan deltage?  

Michael og Chin deltager. Hvis andre ønsker at være med, skal de give Chin besked. 

Beslutning: Sune udtrykker ønske om at få et møde med migranter fra Simon Peters kirke inden 

mødet den 21. april.  

Mødet den 16. august bliver digitalt. 

14. Evt. 

Husk at tilmelde jer individuelt til stiftsdagen den 19. marts. 

Oline rejste spørgsmålet om forfølgelse af kristne, som er et opmærksomhedspunkt i Kolding 

netværket TKNK, hvor der indsamles fortællinger om social kontrol. Spørgsmålet er også temasat 

under besøget med ærkebiskoppen fra Libanon i uge 9, hvor tidligere biskop Karsten Nissen er 

inviteret. Birgitte Møldrup vil også rejse spørgsmålet om forfulgte kristne i landsforaet for 

migrantsamarbejde med Søren Dalsgaard som netværksfacilitator. 

 

Referent Sune Skarsholm med enkelte tilføjelser fra Michael 


