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Den /MEHL 

Sagsnr. 2020 - 31471 

Akt. nr. 1267364 

 

Referat fra møde i stiftsudvalget for Migrantsamarbejde og Religionsmøde  

Den 21. januar, 2021 kl. 12.00-15.00  

Online Microsoft Teams-møde 

 

Udvalgsdeltagere: Kirsten Münster (formand), Sune Skarsholm, Birgitte Møldrup, 

Michael Markussen, Karina Dahlmann, Ulla Hermann, Ester Due, Bente Rosenkrants, 

Elizabeth Padillo-Olesen, Oline Kobbersmed, Trienke Zijlstra, Susanne Lubago og 

Mette Staal  

 

Gæstedeltagere:  Marianne Christiansen og Ane Kirstine Brandt 

 

Referent: Karina 

 

1. Ane Kirstine Brandt, Folkekirke og Religionsmøde  

Ane Kirstine er på besøgsrunde i alle Stifter. Folkekirke og Religionsmøde har fået ny 

organisering, som hun vil præsentere og hun vil fortælle om deres arbejde. 

 

Kommentarer fra Ane Kirstine: 

Vil I gerne, at F&R holder fast i et årligt temamøde rundt i stifterne? 

 

Nogle af de tilsvarende udvalg i andre stifter har peget på, at der er opgaver, de gerne 

vil have hjælp fra F&R med at udføre. Er der tilsvarende ønsker fra vores udvalg? 

 

Til liturgikonferencen i weekenden blev ”Yoga i Kirken” nævnt flere gange. 

Interessant fordi F&R har det som et arbejdsfelt. Er der kirker i Haderslev Stift, som 

har yoga i kirken? 

Michael: Simon Peters Kirke afholder ” Ånd og krop i bevægelse” en form for crossfit 

yoga, men vi vil ikke bruge navnet Yoga. 

Sune: I Hedensted Provsti er der en gruppe kvinder, som laver ”Bøn til bevægelse”. 

Sune har teologiske betænkeligheder ved at benytte yoga i Folkekirken. 

 

Ane Kirstine: F&R vil gerne understøtte innovationen i Folkekirken ved at have 

”Yoga i Kirken” som arbejdsfelt. For at have et sted for Folkekirkens præster, hvor 

både praksis og teologi debatteres i forbindelse med at dyrke yoga i kirken. 

 

Hvad laver F&R: 
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Styrker dialogen og mødet mellem personer med forskellige livstydninger på tre 

niveauer:  

1) Refleksionen indadtil, hvordan vi forstår vores egen tro i mødet med de andre. Altså 

religionsteologi. 

2) Viden om de andre. Hvordan ser de andre sig selv og os. 

3) Praksis. Hvordan have dialog og praksis sammen. Finde løsninger. 

 

F&R arrangerer selv religionsmøder, men da det er ude i hverdagen, at mange 

religionsmøder finder sted, hjælper F&R med at facilitere de møder, der allerede er. 

Nogle gange kan de lokale hverdagsmøder bære præg af, at man har en mangel på 

forståelse for de andre. Her kan F&R bidrage med nye tilgange. 

 

Kristen Muslimsk Samtaleforum (KMS) kerneområde for F&R: 

KMS kan opfattes som ”en velbevaret hemmelighed”, da der ikke er almen kendskab 

til at dette forum findes. 

 

KMS har eksisteret siden 2008, og er et netværk for muslimske og kristne ledere. 

KMS består af en styregruppe og en årlig konference. Der udgives årligt en rapport, 

som er skrevet på baggrund af temaet og debatten på årets konference.  

Se: https://religionsmoede.dk/kristent-muslimsk-samtaleforum/kms-historie 

 

De årlige konferencer består ikke kun af ”skåltaler”. Tanken med møderne er at røre 

ved noget som er væsentligt og aktuelt. 

Se: https://religionsmoede.dk/kristent-muslimsk-samtaleforum/konferencer-og-

rapporter 

 

KMS er et lukket forum, fordi det skal være en platform, hvor der kan opbygges tillid 

og samtaler kan være tætte. 

 

Spørgsmål/debat: 

Elizabeth: Hvordan kommer det nationale niveau af KMS ud til det lokale? 

Sune:  Hvordan er forskellen eller sammenhængen til RESAM? 

Marianne: RESAM er et privat initiativ, som Jeppe Hedaa finansierer. Det er et 

netværk, der består af topledere. RESAM supplerer hvad der gøres på området. 

Ann Kirstine: Der er ikke nogle projekter sammen, men der er personsammenfald 

mellem RESAM og KMS. 

Marianne: Er der behov for en sammenhæng mellem RESAM og KMS? 

Ane Kirstine: En koordinering af temaer kunne være fint.   

 

Ane Kirstine peger på tre gode inspirationskilder til vores arbejde: 

https://religionsmoede.dk/kristent-muslimsk-samtaleforum/kms-historie
https://religionsmoede.dk/kristent-muslimsk-samtaleforum/konferencer-og-rapporter
https://religionsmoede.dk/kristent-muslimsk-samtaleforum/konferencer-og-rapporter
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1) Webinar og digital temadag arrangeret af Folkekirkens Migrantsamarbejde og 

F&R. Det er gratis og man kan vælge det man har tid til. Første webinar med 

Tarek Hussein er afholdt.  

2) Nyhedsbrevet fra F&R, som man selv skal tilmelde sig. 

3) Digitalt samtaleoplæg fra KMS  

Se: https://religionsmoede.dk/fordybelse/religionsmoedeteologi/kirkelige-handlinger 

 

Debat om hvad F&R kan bidrage med ind i vores kontekst: 

Ane Kirstine: F&R kan hjælpe med at danne netværk til en bred repræsentation af 

aktører fra ens lokale sammenhæng. 

Birgitte: De internationale udvalg i provstierne skal både dække det 

religionsteologiske og diakonale arbejde. F&R kan være behjælpelig med at lave nogle 

små ”KMS-konferencer” i provstierne. 

Elizabeth: Omorganiseringen i F&R betyder, at alle kirker skal kunne bruge F&R. 

”The World Interfaith Harmony Week” kunne bredes ud til hele landet, vil F&R 

arbejde på det? 

Ane Kirstine:  Der er et lignende svensk initiativ, som kan ses her: Sveriges 

interreligiösa råd | Interfaith Harmony Week 2 februari 2021: Online panelsamtal och 

ljusmanifestation för religionsfrihet (interreligiosaradet.se) 

 

2. Godkendelse af referat  

 Godkendt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

 

4. Orientering om årsrapporten (bilag)  

Den indeholder både rapport for året der er gået, og budget for 2021 og 2022. 

Mette sender den til Stiftsrådet senest om en uge, hvor der er deadline. 

 

5. Møde med stiftsrådet den 15. april kl. 9.15 2021 (se bilag fra stiftsrådet)  

Michael (formand) og Mette deltager. 

 

6. Evaluering af julegudstjeneste  

Mette: Nåede den ud gennem Facebook og YouTube til relevante målgrupper? 

Desværre kan man ikke se, hvor mange der har set den, fordi den er delt på flere 

platforme. 

Michael: Det var en flot gudstjeneste mht. lyd, billede og lyd. Han savnede, at der var 

en menighed og en diversitet. Fremadrettet kunne biskoppen komme på besøg og 

optage ude i en af menighederne i Stiftet, som har internationale julegudstjenester.  

https://religionsmoede.dk/fordybelse/religionsmoedeteologi/kirkelige-handlinger
https://interreligiosaradet.se/uncategorized/interfaith-harmony-week-2-februari-2021-online-panelsamtal-och-ljusmanifestation-for-religionsfrihet/
https://interreligiosaradet.se/uncategorized/interfaith-harmony-week-2-februari-2021-online-panelsamtal-och-ljusmanifestation-for-religionsfrihet/
https://interreligiosaradet.se/uncategorized/interfaith-harmony-week-2-februari-2021-online-panelsamtal-och-ljusmanifestation-for-religionsfrihet/
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Kirsten: Det var en fin anledning til at vise denne del af det internationale arbejde. Der 

var meget godt i det, og det kan videreudvikles. Det ville dejligt om Marianne fortsat 

ville bidrage. 

Birgitte: Flot arbejde. Det vil være fint at samle nogle folk fra målgruppen videoen 

henvender sig til, og lade dem være med i planlægningen. Altså en form for 

planlægningsgruppe. Deltagere må gerne være folk fra forskellige steder. 

Mette: Jeg har ikke prøvet at live-streame før. Men vil gerne arbejde videre med det. 

 

Arbejdsgruppe til næste års julegudstjeneste: 

Elisabeth, Mette og Michael. 

 

7. Oplæg til MCH vedr. internationale udvalg 

Kirsten, Sune, Michael, Mette og Karina har udarbejdet papiret.  

 

Debat: 

Kirsten: Vi har ikke været helt skarpe på, om det er et brev, som sendes fra 

Stiftsudvalget eller fra Biskoppen. 

Marianne: Det bedste er, at brevet sendes til provsterne. Der lægges op til en tæt 

kontakt mellem stiftsudvalget og provstiudvalgene. Men skal der sidde to fra 

stiftsudvalget med i de internationale provstiudvalg? 

Birgitte: Det er et godt oplæg. Der vil være fint, at der står noget om, hvordan det skal 

støttes økonomisk. Det vil også være godt, hvis det bliver en arbejdsopgave for de 

internationale provstiudvalg at skabe lokale relationer i forhold til religionsmødet. 

Michael: Under økonomien kunne man fx skrive, at det skal være en kvart procent af 

ligningen, der afsættes til udvalget. 

Marianne: Provstierne har meget forskellige vilkår mht. puljer. Mht. kvotering af 

migrantpræsterne vil det aldrig blive noget stiftet kan betale, så det skal finansieres 

lokalt.  Det er godt med en eller to gæstepladser, som både kunne være til personer 

med anden baggrund end dansk eller en relevant samarbejdspartner fra kommunen.  

Michael: Det er også værd at overveje om migrantkonsulenten skal være fast medlem i 

alle provstiernes internationale udvalg? Det er bedre at konsulenten er med ca. en gang 

om året, i opstartsfasen eller efter behov. 

Susanne: Skal frikirkerne inddrages? 

Kirsten: De kommende internationale provstiudvalg bliver på folkekirkelig bane, og 

økumeniske udvalg kan køre parallelt.  

  

Arbejdsgruppen, der har udarbejdet papiret, samler op og overdrager papiret til 

Marianne. 

 

8. Præsentationsvideo til de nye menighedsråd  

Kommunikationsmedarbejder har sendt besked til formændene for stiftsudvalgene. 

Hun vil lave præsentationer af udvalgsarbejdet til nyhedsbreve.  
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Mette: Det vil være fint, at formanden sættes på det. Vi skal undgå at samle for mange 

pga. corona- situationen. 

 

9. Postkort og visitkort  

De er færdige.  Mette sender mail til migrantpræster om, hvor de skal sendes hen. 

 

10. Videoer af migrantpræsterne med hilsner på fremmedsprog  

Mette: Er det stadig aktuelt? 

Ingen kommentarer fra migrantpræsterne, så det droppes for nuværende. 

 

11. Info om studietur til Kvaglund  

25. maj kl. 12.00-15.00 i Kvaglund  

Afbud fra Sune.  

 

12. Formandskab  

Pga. af ny formandspost i Forretningsudvalget i F&R, trækker Kirsten sig som 

formand for vores udvalg. 

Kirsten foreslår Michael som formand.  

Michael har prøvet det før, og vil gerne varetage formandskabet. 

Tak, til Kirsten for arbejdet som formand, og velkommen til Michael. 

 

13. Nyt fra F&R  

Kirsten: Omorganiseringen fylder. Se ellers Ane Kirstines oplæg 

 

14. Nyt fra Folkekirkens Migrantsamarbejde  

Birgitte har videresendt tilbud om mandagsnetværk for farsitalende over Zoom med 

Naser Rezaeih. Det vil fortsat efter corona-nedlukningen være online.  

 

Der er er nu otte provstier med i det landsdækkende provstisamarbejdet om at ansætte 

farsi- og arabisktalende koordinatorer. 

 

15. Bordet rundt  

Hedensted: 

Sune: Ikke meget nyt at fortælle. Sune er glad for nyt udvalgsmedlem fra provstiet, 

Ester Due. Han har haft nytte af demografiarbejdet, som Camilla lavede. Vi har 700 

polakker og den tredjestørste grupper er rumænere. 

 

Vejle:  

Bente: Vi forsøger at stable et samarbejde med den lokale imam på benene. 

Samarbejdet med skolen venter vi på at genoptage til corona-situationen tillader det. 
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Birgitte: Der er stadig international kaffe, men ikke mange farsitalende tilbage på 

asylcentret. Vi vil afdækket muligheden for en farsitalende menighed.  

Karina og Sune: Hedensted og Fredericia Provsti vil gerne arbejde med på dette. 

Birgitte: Der er planer om at lave en årlig gudstjeneste for Expats i Sct Nikolaj, og vi 

vil også gerne i gang igen med ”Frihed i tro og tale” på asylcentret. 

 

Kolding:  

Michael: de forskellige aktiviteter er lukket. Når gudstjenesten kun er en halv time vil 

folk ikke køre efter det. Så vi ringer og skriver rundt. Vi trænger til at have noget at se 

frem til.  

Elizabeth: Vi er i gang med planlægning af sommerlejr. Vi opdaterer vores profiler 

løbende på Facebook og har også kontakt med folk over Messenger og pr. telefon. 

Ærgerligt at måtte aflyse international International Faith Harmony week, så vi 

arbejder på, om noget af det kan foregår via zoom. 

 

Fredericia: 

Karina: De har måttet aflyse internationale aftener i Sct. Michaelis pga. corona.  

Jeg har sammen med både Camilla/Mette og en frivillig fra provstiet arbejdet 

koncentreret om at få kontakt til østeuropæere i provstiet. Vi har bl.a. været på en 

besøgsrunde til en række interessenter i området, som har kontakt med østeuropæere. 

Desværre har vi måttet aflyse flere initiativer pga. corona, hvor målgruppen ellers var 

inviteret.   

Mette har lavet en række præsentations videoer af det diakonale arbejde i Hannerup 

Kirke, hvor der også er plads til at komme, når man har en anden baggrund end dansk. 

Se på facebooksiden ”Lokale kulturmøder for europæiske migranter”. 

Der er i provstiet nedsat en arbejdsgruppe, som skal være med til at oprette en 

muslimsk begravelsesplads i Fredericia. Karina er kommet med i en arbejdsgruppe 

som migrantpræst.  

 

Haderslev: 

Kirsten: Her er corona-stille. Vi så nogle nydanskere i forbindelse med julehjælp. 

 

Sønderborg: 

Ulla: Vi har haft international julegudstjeneste, ”De ni læsninger” i december og 

grønlandsk gudstjeneste i december. Køkkenhaven ligger stille, men den starter den op 

til foråret. 

”Eveningsong” starter op igen, når det er muligt.  

Vi vil gøre brug af Nassar Rezaeih, når det bliver muligt. 

Susanne: Kirkernes integrationstjeneste har været rundt med julehjælp, laver ”walk 

and talk” og yder stadig vejledning og hjælp til nydanskere. De har midler fra §18 og 

Danfoss. 

 

Aabenraa: 

https://www.facebook.com/Lokale-kulturm%C3%B8der-for-europ%C3%A6iske-migranter-i-Fredericia-104256167996512
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Der er ingen udvalgsmedlemmer derfra pt. Poul Erik Gildhoff er gået ud af udvalget. 

 

16. Evt.  

Birgitte: Vil gøre opmærksom på mail fra Søren Dalsgaard, hvor det fremgår, at der 

kan søges penge i kulturudvalget. Måske kan Hedensted, Vejle og Hedensted søge 

sammen i et projekt: ”Find en polak”. 

 

Marianne: Takker for samtalerne i sidste uge med Migrantpræsterne. 

Stiftsdagsudvalget mødes 10. feb. og beslutter om stiftsdagen kan gennemføres. 

 

Sune: Vi har et grupperum på DAP´en, men der mangler filer.  

Mette: der er kun folk med KM mail. der skal tilgå den. Derfor er den ikke opdateret. 

Mette arbejder på en løsning.  

 

Susanne: ”Provstikommiteen for mission” var dem der stod for oprettelsen af en 

muslimsk begravelsesplads i Sønderborg, og Fredericia Provsti skal være velkommen 

til at besøge eller kontakte dem i forbindelsen med deres arbejde med at oprette en 

muslimsk begravelsesplads. 

 

 

 


