
Obs. Marianne biskop deltog de første 60 min. af mødet 

Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde 
Udvalgsmøde den 24.11.21 kl. 15.00-18.00 

Sted: Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, Haderslev 

 

Referat  

Tilstede: Michael Markussen, Kirsten Münster, Karina Dahlman, Tom Ahlmann, Birgitte Møldrup, 

Marianne Christiansen, Sunes Skarsholm (online første time) og Camilla Henriksen  

Afbud: Tove Jensen, Oline Kobbersmed, Ester Due, Susanne Lubago, Trienke Zijlastra, Elizabeth 

Padillo og Ulla Hermann.  

  

1. Godkendelse af referat  

2. Godkendelse af dagsorden  

- Flyttede 15a til punkt 7  

3. Status fra migrantkonsulent-stillingen/ Camilla og Marianne biskop (15 min)  

a. Velkommen til ny migrantpræst i Aabenraa Provsti: Tom Ahlmann, Kliplev Kirke  

- I det næste år er Ahlmann engageret i at planlægge Det Mellemkirkelige Råds Studietur til 

Rusland, hvor han har gode kontakter. Han har tidligere læst russisk på universitet og har 

derfra en stor interesse i de østeuropæiske lande.  

b. Status på migrantkoordinator stillingen  

- Stillingen er slået op d. 19. november og har frist d. 10. december 2021. Der afholdes 

samtaler d. 20 og 21 december, hvor formand Michal Markussen vil være en del af 

ansættelsesudvalget. Titlen er blevet migrantkonsulent og den er normeret til 27 timer 

(Man har valgt at frasortere stillingens 25 % til kommunikation).  

- Camilla går på barsel og stopper i sin projektansættelse d. 14. januar 2022.  

- Kommentarer: Migrantsamarbejde og religionsmøde er et område i folkekirken, som er 

kommet for at blive. Dette reflekteres også på nationalplan, hvor Haderslev Stift i dag er et 

af de stifter, hvor andre søger inspiration bla. pga. vores organisering.     

c. Fokusområder  

- Camilla gennemgik nogle af fokusområderne for udvalget og konsulentstillingen i 2022: 

Individuelle møder ml. biskop, konsulent og migrantpræst, de lokale internationale udvalg, 

Forum for tro og liv i Vejle Provsti, Religionsdialog i Sønderborg Provsti, Kidz Camp, Farsi-

lejr, temadag, fundraising til Højskole for asylansøgere, Provstisamarbejdet, projektet fra 

Pendler til landsbyboer m.m.  

4. Status på: De Lokale Internationale Udvalg / Migrantpræsterne (15 min) 

- Hedensted: Udvalgsarbejdet er sat på pause i et halvt år. Sunes har fået etableret en god 

arbejdsgruppe omkring det internationale arbejde ved hans lokale sogne, hvor man det 

næste halve år kan indsamle erfaringer til evt. opstart af udvalg.  
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- Vejle: Udvalget og dets kommissorium er godkendt af PU. Der er blevet bevilliget 60.000 kr. 

til det lokale arbejde. Birgitte, Tove og Camilla har i samarbejde lavet en kandidatliste, som 

de kontakter i forhold til medlemskab i december.  

- Fredericia: PU og provsten er positive i forhold nedsættelsen af udvalget. Karina har 

udarbejdet en kandidatliste til udvalget. Hun afventer en provsti oversigt fra Camilla, 

hvorefter der tages kontakt til provsten vedr. et møde om det videre forløb. 

- Haderslev: Kirsten har modtaget en oversigt/analyse over provstiet fra Camilla, som 

indeholder en kandidatliste. Der skal udarbejdes en endelig kandidatliste, hvorefter der 

tages kontakt til provsten.  

- Aabenraa: Camilla har aftalt med den nye migrantpræst, at vi afventer med arbejdet vedr. 

det lokale udvalg til 2023.  

- Sønderborg: Ulla og Camilla har i samarbejde udarbejdet en kandidatliste til udvalget, hvor 

vi nu afventer af afholde et møde med provsten om det videre forløb.  

- Kolding: De har fortsat et godt samarbejde i det lokale udvalg.   

5. Status på: Julegudstjenesten 2021 / Michael og Camilla (5 min)  

- Årets online Internationale Julegudstjeneste bliver en livestream fra Simon Peter Kirke. Vi 

har valgt at lave en tretrinsmodel:  

1. Julehilsen med biskop: kort hilsen og reklame for livestream (video) / udkommer i 

starten af december. 

2. Julegudstjeneste: (livestream) / foregår på engelsk / Jonas Hee Staal er hyret ind til 

hjælpe med livestram, hvortil der laves en drejebog til evt. gentagelser af 

platformen.   

3. Nytårshilsen med biskop: kort hilsen inkl. juleprædiken (video) / udkommer 

mellem jul og nytår.  

- Hilsnerne er filmet i Simon Peter Kirke. Udvalget må meget gerne dele hilsnerne i jeres 

netværk, så vi får spredt budskabet om gudstjenesten.  

- Udvalget har valgt at hilsnerne skal oversættes til farsi og arabisk.  

6. Status på: Forum for Tro og liv / Birgitte Møldrup, Tove, og Camilla (10 min) 

-  Birgitte, Tove og Camilla havde et møde med to repræsentanter fra Vejle Kommune i 

slutningen af september måned: Krestine Krogh Thomsen, Chefkonsulent for Børn og Unge 

og Mette Kongsted Jacobsen, sekretær for Integrations Rådet.  

- De var positive over for vores opslag, men ville gerne have deres Integration Råd skulle 

være en del af projektet, hvis det skulle lykkes. Vi aftalte, at de tog vores forslag med til 

Rådets næste møde. De blev desværre ramt af sygdom, så vores forslag har ikke været til 

drøftelse endnu.  
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- Status dec. 2021: Vi har ramt en stilstand i projektet pga. manglende tilbagemelding fra 

kommunen, hvor vi har været uheldige at ramle sammen med kommunalvalget. 

  

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

- I udvalget vil vi gerne arrangere en Temadag i 2022, der har før været tale om emnet 

”Forfulgte kristne/ social kontrol”, men i forhold til at ramme et bredere tema på tværs af 

stiftet og ramme ind i et momentum, så blev det besluttet at der arbejdes for lave en 

temadag i efteråret 2022 vedr. Religiøse Råd. 

-  Til temadagen kan vi drage erfaringer fra Norge og Sverige, som har henholdsvis Tros og 

Livsyttringsforaer og Religionernes Råd. Der er samtidigt et momentum for at bruge denne 

vinkel ind i et potentielt samarbejde med de nyligt etablere byråd i de forskellige 

kommuner, samt koble dette til de lokale internationale udvalg.  

- Vores vinkel: Vi er sammen om, at give plads til troen.  

- Der er nedsat en arbejdsgruppe til temadagen: Birgitte, Michael, Kirsten, Karina og 

konsulenten.     

8. Kidz Camp: kl.16.05 (25 min) 

Vi har nu afholdt Kidz Camp i tre år, og ønsker derfor at lave en evaluering af lejren.  

a.  Peter Vibe (Lejrleder KFUM og K) kommer til en drøftelse af den fremtidige ”Kidz 

Camp”: hvordan skal rammerne være for økonomi og tilmelding.  

- Økonomi: de sidste to år har lejren været gratis for alle deltagere bla. pga. ekstra midler fra 

coronapuljer, men denne model er ikke holdbar. Vi skal derfor i udvalget udarbejde nogle 

retningslinjer for, hvornår stiftet står for en persons deltagerbetaling.  

- Tilmelding: I forhold til at have klare linjer i forhold til deltagerbetaling, så skal alle der 

ønsker økonomisk støtte tilmelde sig via stiftet (enten konsulent eller migrantpræst). Her 

beslutter konsulent og migrantpræst i fælleskab om man er berettiget til støtte. 

- Kommunikation: Vi skal arbejde med den generelle information om lejren: evt. få lavet en 

oversættelse af programmet, inkludere den nye tilmeldingsform i programmet med info om 

lokal migrantpræst.  

- Se vedhæftet pp for mere info fra evalueringen   

9. Årsrapport 2021 og budget 2022/23 (Bilag 1 og 2) (5min)  

- Årsrapporten er godkendt  

- Budgettet: Vi skal inkludere udgifterne til ”Den nordiske religionsdialogskonference” i 

budgettet for 2023.  

10. Opdatering på: Projekt: Fra Pendler til landsbybeboer / Camilla (5 min) 

- Formålet med projektet er at undersøge mulige integrationsaktiviteter og behovet for dem i 

mødet mellem folkekirken og østeuropæiske migranter.  
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- Status november 2021:  

- Projektets medarbejdere er ved at afholde fokusgruppeinterviewene: På nuværende 

tidspunkt har der været afholdt interview: Ribe, Haderslev og Viborg Stift og lavet et 

feltstudie i Gram: hvordan arbejder et lokal samfund med integrationen?   

- Projektets respondenter repræsentere, den rumænske middelklasse i Danmark, mange er 

tilknytte den rumænske ortodokse kirke, hvilket også præger resultaterne.  

- Projektet forventes færdig i februar 2022.  

11. Evaluering af studieturen til Helinski ”Nordisk Religionsdialog Konference” 

 / Michael Markussen og Kirsten Münster (10 min)  

- Det havde været en god og meningsfuld konference, hvor man i år fra Danmark var stærkt 

repræsenteret med 10 deltagere. Det havde givet nogle gode reflekterende snakke imellem 

de danske deltagere.  

- Der kommer en artikel på stiftet hjemmeside, hvor man kan læse mere om erfaringerne.  

12. Evaluering af: Fællesmøde for alle Stiftsudvalgs (5min)  

- Det havde været en positiv og givende aften, hvor man blev gjort bevidst om de mange 

snitflader mellem udvalgene. Vi var seks repræsentanter fra udvalget til mødet.  

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

- De faglige retningslinjer for F&R er nu vedtaget (vedhæftet bilag 1)  

- Der er ansat en ny konsulent: Sigrid la Cour Sonne 

https://religionsmoede.dk/nyhedsbreve/ny-konsulent-i-folkekirke-religionsmoede 

- I styregruppen for KMS-konferencen sidder nu en repræsentant fra Haderslev Stift – 

Sognepræst Jens Christian Bach Iversen fra Dalby Sogn.    

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

- Nationalt oplever man et stor momentum og behov for vores arbejdsområde. Generelt 

mangler præster og menighedsråd viden om dette felt.  

- Provstisamarbejdet: På baggrund af en undersøgelse blandt provstierne i Danmark har man 

valgt at lave en ny ”Medlems- og betalingsmodel” for Provstisamarbejdet, hvor man har en 

Differentieret Kontingentmodel, hvor betalingen udregnes ud fra provstiernes 

udskrivningsgrundlag. Dette betyder, at kontingentet i mange tilfælde bliver lavere en de 

oprindelige 50.000 kr.. I tillæg til dette åbner provstisamarbejdet også op for at inkludere 

andre sproggrupper, hvis fem provstier vælger at gå sammen om økonomien (Camilla 

udsender mere info om dette til udvalget).  

- Blandt udvalgets medlemmer har der været lidt blandede erfaringer med 

provstisamarbejdet i forhold til det organisatoriske og koordinerende niveau. 

Provstisamarbejdet er et fokusområde for konsulenten i 2022: hvordan kan det inkluderes i 

vores lokale struktur.  

   

https://religionsmoede.dk/nyhedsbreve/ny-konsulent-i-folkekirke-religionsmoede
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15. Praktisk 2022 (10 min)  

a. Udvalgsmøder  

i. 25 januar 2022 kl. 15.00-17.00 

Dette bliver et onlinemøde på Teams med fokus på en orientering vedr. 

migrantkonsulent stillingen.  

ii. 21 april 2022 kl. 15.00-18.00  

Datoen er sammenfalden med budget/orienteringsmøde med Stiftsrådet. 

Camilla følger op på dette.  

iii. 16 august 2022 kl. 15.00-18.00 

iv. 15. november 2022 kl. 15.00-18.00 

b. Individuelle møder med biskoppen/ dagsorden for møderne/ bilag 3   

- Migrantpræsterne modtager en tidsplan og dagsorden for mødet.  

- Konsulent tager referat til mødet  

c. Budgetmøde torsdag d. 21.  april 2022, hvem kan deltage?  

- Camilla følger op på datoen for dette.  

d. Kommentar til bilag 4 og 5 (Orientering fra Stiftsrådet)  

16. Bordet Rundt  

- Sune/Hedensted: De har her i efteråret haft en International Gudstjeneste med god 

tilslutning og mange forskellige nationaliteter.  

- Karina/ Fredericia: I Fredericia Provsti er de i gang med etableringen af en muslimsk 

gravplads, hvor Karina er kontaktpersonen på projektet. Det er rigtig spændende arbejde, 

som har affødt mange gode kontakter og samtaler med lokale muslimske repræsentanter.  

- Birgitte/ Vejle: Her i slutningen af november starter et forløb med ”Frihed i tro og tale” 

med de nyankommne afghanere.   

- Kirsten/ Haderslev: Tip – kender I FK migrantsamarbejdes værktøjskasse, hvor der bla. er 

oversættelser af teksterne til årets gudstjenester:  

https://www.interchurch.dk/materialer/migrantsamarbejde/vaerktoejskassen 

17. Eventuelt 

Stiftsdagen: Til stiftsdagen har vi oprindeligt inviteret Søren Dalsgaard til at holde et generelt 

oplæg om, hvordan man som folkekirke kan inkludere migranter/nydansker. Camilla forslår, at 

vi undersøger muligheden for at oplægget kan omhandle: Fra pendler til landsbybeboer 

projektet, således at vi får sat den nye viden derfra i spil.  

Der er opbakning til forslaget. Camilla kontakter Søren Dalsgaard og Marianne Mølbæk i forhold 

til den potentielle ændring.     

Nyt program vedhæftet, som bilag 2.   

https://www.interchurch.dk/materialer/migrantsamarbejde/vaerktoejskassen

