
Haderslev Stifts - Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde 
Udvalgsmøde: Referat 
Den 05. februar kl. 09.00-12.00, Ribe Landevej 35 – Haderslev 

 
Afbud: Michael Markussen, Bente Rosenkrants, Annette Lyster-Clausen 
Valg af referent: Sune Skarsholm 
 

Referat 
 
Punkt 1: Velkommen og godt nytår til det nye stiftsudvalg 
Kort introduktion til programmet i dag 
 Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2: Kort introduktion af Camilla Henriksen vikarierende migrantkonsulent 
 
Punkt 3: Det nye stiftsudvalg: 
Velkommen til nye medlemmer/ kort præsentationsrunde 
 
Punkt 4: Gennemgang, diskussion og godkendelse af kommissorium (bilag 1 og 2) 
Kommissorium: 
De to udsendte kommissorier blev drøftet og sammenskrevet til et kommissorium (vedlagt som bilag). 
Kommissoriet indstilles til godkendelse i Stiftsrådet. 
 
Valg af formand: 
Kirsten Münster blev valgt som formand for Stiftsudvalget 
 
Mødeorganisering- og form: 
Stiftets migrantkonsulent er møde-facilitator og ansvarlig for udsendelse af bilag og referat. Formand 
og migrantkonsulenten er sammen ansvarlige for klargørelse af dagsordenen. 
Sekretærfunktionen går på skift.  
 
Mødefrekvensen er 3-4 møder om året i Stiftsudvalget. 
 
Ad hoc udvalg nedsættes med henblik på selvstændig arbejdsopgaver og initiativer og/eller at 
præsentere Stiftsudvalget for konkrete forslag 
 
Punkt 5: Mål for kommende år / Fremtidige aktiviteter 2020/21 
Fremsendes til stiftsrådsmødet i februar 
 
Årsrapporten for 2019 er vedlagt som orienterende bilag. 
 
Generelt vil vi gerne arbejde med dygtiggørelse gennem afholdelse af workshops og inspirationsdage. 
Desuden er der fortsat fokus på den interne vidensdeling i udvalget – gerne med oplæg fra 
medlemmerne efter eget ønske eller opfordring fra migrantkonsulenten. 
 
Konkrete forslag: 
- Inspirationsdag med input fra nationale netværk, andre stifter, især Folkekirkens Migrantsamarbejde 
og Folkekirke og Religionsmøde.  
- Seminar/workshop om afholdelse af internationale gudstjenester 
- Seminar/workshop om det konkrete religionsmøde – fx læsning af og samtale om religiøse tekster 
 



Punkt 6: Oplæg fra migrantkonsulenten – Camilla Henriksen 
Ideer til nyt kommunikativt materiale til det nye udvalg (bilag3) blev præsenteret.  
Camilla fik en opfordring til at holde fokus på de lokale aktiviteter og kontaktpersoner og ikke på et 
udblik til hele stiftet.  
 
Inspirationsdage 21.-23. maj på Brogården i Middelfart:  
Ulla Elvira Hermann og Sune Skarsholm overvejer at deltage. Stiftet vil gerne betale for deltagelsen. 
 
Beredskabs-ressourcenetværk:  
Camilla spørger afsenderen (Charlotte Gade) om, hvori opgaven består og sender en forklaring ud til 
Stiftsudvalget om, hvordan vi skal handle og hvad opgaven indebærer. 
 
Højskole for migranter:  
Østersøens Højskole er gået i betalingsstandsning. Vi mangler derfor en højskole, men samtidig har vi 
midler til at køre et ugekursus med omkring 30 deltagere. Camilla arbejder videre med at få stablet et 
nyt kursus på benene til efteråret 2020. 
Alternativt kan de afsatte midler gå til tværkulturelle sommerlejre, hvor der mangler penge. 
 
Punkt 7: Gennemgang, diskussion og godkendelse af årsrapporterne for: 
Migrantsamarbejdet 2019 (bilag 4) 
Folkekirke og Religionsmøde 2019 (bilag 5) 
 
Ingen kommentarer til rapporterne. 
 
Punkt 8: Siden sidst 
Kort nyt fra Folkekirke og Religionsmøde – Kirsten Münster 
1. Organisering er ikke lagt fast for F&R – vi afventer biskoppen i Kbh. og Michael K. Nissen 
2. Invitation til arr. Folkekirken som minoritet i Tingbjerg i Kbh. d. 14. Marts 
 
Bordet rundt: Punktet blev udsat til næste møde 
 
Punkt 9: Andet 
Næste møde er 3. juni kl. 12-15 på Stiftskontoret, Ribe Landevej 35, Haderslev 
 
Punkt 10: Fotosession - Billeder til hjemmesiden af udvalget 
Udsat punkt 


