
Stiftsrådsmøde d. 07.12.21: Orientering fra Migrantsamarbejde og Religionsmøde  

Migrantkonsulent: Camilla Henriksen   

 

Generelt fra området på baggrund af tilbagemeldinger fra migrantpræster, stiftsudvalg og netværk.  

- Migrant- og religionsmødet er et fokusområde, hvor der forsat mærkes et behov og en stigende 

interesse både lokalt i stiftet og nationalt.  Haderslev Stift er med vores organisering af 

indsatsen på området, et stift, hvor andre søger inspiration og sparring. Her er 

migrantpræsterne eksempelvis ude og fortælle om, deres arbejde og vores organisering i 

andre provstier og sogne. Mange af migrantpræsterne bliver her også inviteret til at være en 

del af kommunale indsatser og projekter.  
- Ny statistik fra FUV undersøgelsen ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken” viser, at 53 % af de 

adspurgte i undersøgelsen synes, at folkekirken skal prioritere midler til at samarbejde med 

andre trosamfund.  

- Ny migrantpræst i Aabenraa Provsti: Vi har fået udnævnt en ny migrantpræst i Aabenraa 

Provsti. Det er Tom Ahlmann fra Kliplev Sogn, som især kan styrke os i vores arbejde med den 

østeuropæiske migrantgruppe. Det næste år, er han meget involveret i Ml. Kirkelige Råds 

studietur til Rusland, hvor vi glæde os til at drage erfaringer fra denne tur ind i vores område 

også. 

Samarbejde med Røde Kors Asylcenter i Jelling:  

- I august måned var Danmark med til at evakuerede lige under 1000 afghanere. Asylcentret i 

Jelling har i efteråret 2021 været hjem for en stor gruppe af dem. Her har asylcentret kontaktet 

den lokale migrantpræst i forhold til et samarbejde.  

- I samarbejde med asylcentret har der være afholdt en ”Høstfest”, hvor der var rundvisning i 

kirken, efterfulgt af en fællesspisning i sognehuset, hvor migrantpræsten holdte et kort oplæg 

om dansk kultur og tro. I slutningen af november har to hold fra asylcentret været igennem 

oplysnings- og undervisningsforløbet ”Frihed i tro og tale”, hvor en præst og en imam i 

fællesskab underviser i ytrings- og religionsfrihed. 

https://www.facebook.com/migrantsamarbejdeogreligionsmoede/videos/415238340237794 

Konference deltagelse:  

KMS: Kristent, muslimsk samtaleforum: I starten af november var vi fire repræsentanter med fra 

Haderslev Stift til den årlige konference, som blev afholdt i Århus. Temaet var ”Tolerance og Lokale 

Initiativer”, hvor vi bla. hørte om samarbejdet ml. Gellerup Kirke og to lokale moskeer.  

Den nordiske religionsdialog konference i Finland: Vi havde to migrantpræster med til konference, 

som kom hjem med en masse god inspiration fra det nordiske arbejde, samt et stærkere lokalt 

netværk, fordi der havde været en stor dansk repræsentation med til konference. I den nære fremtid 

kommer der en artikel, hvor I kan læse mere om konferencen og erfaringerne derfra. 

Fokusområder for 2022:  
1. Projektet: Fra pendler til landsbybeboer. Ny viden om den østeuropæiske migrantgruppe. Vi 

sætter den nye viden i spil til Stiftsdagen, hvor der kommer en workshop.   

2. World InterFaith Harmony Week 

3. Opstarten af: De lokale internationale udvalg i hver af provstierne  

4. Vejle Provsti: Forum for Tro og Liv  

5. Sønderborg Provsti: Religionsdialog  

6. Sommerlejre:  Kidz Camp og Kristen-farsi lejr  

7. Temadag: Religiøse Råd / med inspiration fra de nordiske lande  

8. Provstisamarbejdet: Folkekirken på farsi  

https://www.facebook.com/migrantsamarbejdeogreligionsmoede/videos/415238340237794


Vi udsender en invitation til sogne og provstier, samt en julehilsen på engelsk med info vedr. 
livestreamen.  

 

Merry Christmas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år har vi fra Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og 

Religionsmøde valgt at lave en livestream fra ”Den Internationale 

Julegudstjeneste” fra Simon Peter Kirke i Kolding, hvor biskop 

Marianne Christiansen vil holde juleprædiken. 

Den internationale julegudstjeneste vil foregår på engelsk, og er et 

tilbud til migranter, nydanskere og internationale i hele Danmark. 

Vi vil livestream julegudstjenesten d. 24. december kl. 13.00-

14.00 fra Migrantsamarbejde og Religionsmøde side på Facebook. 

https://www.facebook.com/migrantsamarbejdeogreligionsmoede 

 

 

Kender du/i nogle i dit sogn, som kunne have glæde af denne 

mulighed, så må I meget gerne inviterer dem til at tage del i 

gudstjenesten via overstående link. 

 

Invitation til  

Online International 

Julegudstjeneste  

Like 

Facebooksiden 

og få en 

notifikation når 

vi er live  

https://www.facebook.com/migrantsamarbejdeogreligionsmoede

