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Referat af Møde i Haderslev Stifts udvalg for Folkekirke og Religionsmøde 

tirsdag 25. sept. 2018 kl. 11.00-13.00 i Simon Peters Kirke, Kolding 

 

Tilstede: Kirsten Münster (Haderslev Domprovsti), Elizabeth Padillo Olsen (Kolding provsti), Eva 

Wiwe Løbner (Aabenraa provsti), Mette Hee Staal (Stiftskonsulent), Michael Markussen (Kolding 

provsti), Tove Bjørn Jensen (Vejle provsti). 

 

Afbud: Annette Lyster-Clausen (Hedensted provsti); Bjarne Hvid (Fredericia provsti), Ulla Elvira 

Hermann (Sønderborg provsti). 

 

1. Referent 

Tove Bjørn Jensen 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt med den bemærkning, at kirken i Vejle hedder ”Løget” og ikke ”Løjet”. 

 

4. Drøftelse om Religionernes Råd 

Status på sagen. Mette Staal orienterede. Der er sendt forespørgsel fra Marianne 

Christiansen til regionsrådsformand Stephanie Lohse. Stiftet afventer svar.  

 

5. Siden sidst ved udvalgets medlemmer (3 min. pr. provsti) 

Aabenraa: 

Der arbejdes på Frihed i tro og tale – sammen med Venligboerne. Sprogskolen har ikke 

meldt tilbage. Der kommer kun få nye flygtninge til kommunen. 

Fredericia: (Skriftlig orientering) 

I samarbejde mellem kirkerne er er planlagt to internationale gudstjenester i efteråret i hhv. 

Michaelis (21. okt. kl. 14) og Hannerup kirke (16. dec. kl. 14). Det er startskuddet til min. 4 

årlige internationale gudstjenester, som primært skal have hjemsted i de to kirker, men være 

et provstiprojekt med en fast liturgisk ramme. Gudstjenesterne vil foregå på engelsk og 

dansk, evt. med bibellæsninger på andre sprog. Ud over asylanter og fastboende 

udlændinge forsøger vi at få kontakt til de udlændinge, som i perioder har arbejdsopgaver i 

området. 

Michaels kører videre med internationale aftner med spisning. 

Der er god kontakt med sprogskolen. 

Sønderborg: (Skriftlig orientering) 

Der er opstartet migrantfamilieklub i samarbejde med KFUMs sociale arbejde og frivillige. 

Der er et dejligt frivillig team. Vi mødes hver 14. dag. Sidst kom der 30 fra Syrien, 

Afghanistan osv. 

Der er udfordringer med økonomien. 

Der starter internationale gudstjenester i 2019 i Christianskirken. 

Kolding:  

Der har lige været holdt ”Toner på tværs”, stort og prægtigt arrangement.  
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Mette Staal laver pt. flere små film om arbejdet i KIC.  

Der afholdes et arrangement om aktuel dansk udlændingelovgivning 9. okt.  

Der afholdes international lejr d. 5.-7. oktober i Haderslev i samarbejde med Luthersk 

Mission.  

Der planlægges at lave noget i forbindelse med ”International faith hamony week” i uge 6., 

bl.a. arrangement med Sara Omar med ”Dødevaskeren, og en udstilling i samarbejde med 

Kolding Bibliotek med billeder af ”Sacred Moments”. 

Vejle:  

Der har været mange ansøgere til stillingen som tværkulturel kirke – og kulturmedarbejder i 

samarbejde mellem Jelling og Løget kirker. Stillingen besættes snart. 

Haderslev:  

De eksisterende arrangementer kører videre stille og roligt: Middag på tværs, ”Kvinder 

møder Kvinder”, lektiecafe for børn i Vojens, Multicafe, Kontaktfamilieordning. 

I forhold til Fælleskirkeligt Integrations Netværks samarbejde med Røde Kors og Red Barnet 

om udflugter for flygtningefamilier, er der undertiden udfordringer. 

Kirsten har i morgen møde med repræsentanter fra to landsogne omkring initiativer i forhold 

til østarbejdere.  

  

6. Inspirationsdag 4. okt. om traumatiserede flygtninge, arrangeret af Haderslev stifts 

migrantsamarbejde (Mette Staal) 

Program blev uddelt på Landemodet og der blev desuden uddelt programmer på mødet. 

Der er tilmeldingsfrist d. 27. september. 

 

7. Fællesarrangement 14. nov. med diakoniudvalget (v. Mette Staal) 

Programmet må gerne udbredes. Der er tilmeldingsfrist 7. november. 

 

8. Migrantkonsulent Mette Staal orienterer 

Migrantpræsterne skal på studietur 2.-14. september 2019 til Beirut. Til næste møde for 

migrantpræsterne deltager biskoppen og giver en orientering om turen.  

Mellemkirkeligt Råd har udsendt en statistik, der krydser folkekirkemedlemmer med 

herkomst. Herkomst bestemmes af ens eget fødested, forældrenes fødested og 

statsborgerskab. Problemet i forhold til at tage inddrage statistikken i diskussionen er, at der 

er meget forvirring i debatten om, hvordan herkomst bestemmes. Mette vil prøve at gå i 

dybden med resultaterne. 

Mette har den sidste måned besøgt Kolding flere gange og er ved at lave film og bl.a. 

sprogcaféen, toner på tværs og Kvinder møder kvinder. I Simon Peters Kirke lægger de 

links til filmene op på deres hjemmeside. 

Mette har desuden været i kontakt med Hanne Wieland i Svendborg, hvor de gerne vil starte 

noget tværkulturelt arbejde op. 

Migrantpræstegruppen har haft besøg af Sabina Bøgh fra Varde, som er ansat i en lille 

stilling i Varde Provsti til arbejdet med østeuropæiske migranter. Der planlægges to 

arrangementer (fyraftesmøder) d. 27. feb. i Grindsted og 28. feb. i Hammelev i samarbejde 

med stiftspræst Daniel Ettrup Larsen. 
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9. Er der nyt vedr Mellemkirkeligt Råds initiativ med lokalfinansiering af tolke til asylarbejdet? 

Haderslev Domprovsti og Sønderborg Provsti har tilsluttet sig samarbejdet omkring 

tolkebistand. Der er endnu ikke ansat nogen. 

 

10. Nyt fra F&R 

 Nordisk Religionsdialogkonference finder sted 22.-24. okt. i Kbh. Kirsten, Mette, Birgitte 

Møldrup og Tove deltager. 

 

11. Nyt fra Haderslev stift 

Der er blevet ansat en ny receptionist: Sabrina Christensen.  

Alle stiftsudvalgsformænd er blevet bedt om at skrive en artikel til et stiftsmagasin – max. 

200 ord. Kirsten skriver en artikel med fokus på østarbejdere. 

 

12. Nyt fra stiftets mellemkirkelige udvalg (Skriftligt fremsendt) 

Der er bevilliget støtte til Notmark sogn sp. Malene Freksen til konfirmandudflugt til 

Jugendkirche i Flensborg. 

Projekt Glokal 2018 er udsat til 2019, og det bevilligede beløb på 20.000 kr. bliver stående til 

samme projekt. 

 

13. Evt. 

Intet 

Ny mødedato: Kirsten laver en doodle for at finde en ny mødedato inden vinterferien. 

 

ref. Tove Bjørn Jensen 


