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Den /MEHL 

Sagsnr. 2020 - 31471 

Akt. nr. 1170577 

 

Referat fra møde den 17. november 2020 

i stiftsudvalget for  

Migrantsamarbejde og Religionsmøde 

 

Tilstede var: Poul-Erik Gildhoff, Karina Steinecke Dahlmann, Bente Rosenkrantz, 

Michael Markussen, Kirsten Münster, Ulla Hermann, Oline Kobbersmed og Trienke 

Zijlstra. 

 

Afbud fra: Ester Due, Eva Løbner, Elizabeth Padillo-Olesen og Susanne Lubago.  

Referent: Ulla Hermann 

1. Godkendelse af referat  

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

 

3. Oplæg v/Lene Kjældgaard, kommunikationskonsulent Haderslev Stift  

Hvilken rolle indtager man, når man møder Rasmus Paludan eller Stram Kurs-

tilhængere?  

Biskoppen og stiftets kommunikationsmedarbejder fraråder at optage kommunikation 

med Stram Kurs.  

 

Hvis man modtager trusler, fra Stram Kurs eller andre, føler sig utryg eller er 

bekymret for migranter i sit netværk, opfordres der til at man orienterer det lokale 

politi.  

 

Birgitte Møldrup foreslår at man lokalt eksponerer temaet ”religionsfrihed”, for at gøre 

opmærksom på relevansen, og italesætte temaet religionsfrihed.  

 

Institut for menneskerettigheder har lavet en analyse af forfølgelse af asylansøgere på 

asylcentre. Se bilag 1.   

 

Stiftets hjemmeside har en boks med kommunikationsredskaber til fri afbenyttelse, 

samt en guide til sognets kommunikation. 

 

4. Præsentationsrunde  

Hvem, funktion, provsti/sogn. 
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5. Evaluering af migrantindsatsen i stiftsrådet  

- Stiftsrådet har forlænget projektperioden indtil 30. april 2024. 

 

Stillingen er forlænget indtil 30. april 2024, 75% i migrantarbejdet og 25% i 

kommunikation. Der vil i kvoten blive tid til mere af den direkte kontakt til provstier. 

Indsatsen er rettet mod alle nytilkomne borgere.  

 

Der foreligger en foreløbig arbejdsbeskrivelse udført at Camilla Henriksen. Se bilag 2.  

 

6. Internationale udvalg - Kort præsentation af Det Tværkulturelle Udvalg i 

Kolding Provsti v/Michael Markussen 
Der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde et skriftligt oplæg om de internationale 

udvalg til biskoppen. Arbejdsgruppen består af Sune Skarsholm, Michael Markussen, 

Kirsten Münster, Karina Steinecke Dahlmann og Mette Hee Staal. Mette indkalder til 

et arbejdsmøde i udvalget. 

Michael Markussen om det tværkulturelle udvalg i Kolding Provsti: 

I udvalget sidder en formand, næstformand, en repræsentant fra Simon Peters Kirke, 

en repræsentant fra Brændkjærkirken, to valgte medlemmer fra provstiets øvrige sogne 

(som vælges på første budgetsamråd ved ny menighedsrådsperiode) og to fødte 

medlemmer; den tværkulturelle præst og den tværkulturelle kirke- og 

kulturmedarbejder. Repræsentanterne for de to kirker behøver ikke være 

menighedsrådsmedlemmer. 

Deres budget er på 650.000 kr., hvori der er løn til den tværkulturelle kirke- og 

kulturmedarbejder, løn til korlederen af KIV (Kolding International Voices) og en 

aktivitetspulje på omkring 100.000 kr. Budgettet er forankret i Simon Peters Kirkes. 

Der afholdes fire årlige møder. Referater, budgetter, kommissorium og årsrapporter 

ligger på provstiets hjemmeside. Den tværkulturelle præst har et fast punkt på 

provstisamrådet. Se bilag 3 for kommissorium. 

7. International julegudstjeneste med Marianne Christiansen  

Biskoppen laver en engelsksproget gudstjeneste som optages i Domkirken. Den skal 

ud i sognene og rundt i netværkene. Tilgængelighedsloven gør at gudstjenesten skal 

tekstes på dansk, engelsk, farsi og arabisk. Den skal lægges på lokale hjemmesider, 

Facebook. Mette orienterer netværkene om videoen, og kontakter store arbejdspladser 

vedr. gudstjenesten.  

 

8. Godkendelse af brochure og postkort til trykkeri  
Mette bestiller visitkort til migrantpræsterne. Der udarbejdes lokale postkort/brochurer 

som kan bruges til menighedsråd, kommuner, biblioteker, samarbejdspartnere mv.  

Postkort: Skabelon sendes til hver migrantpræst, som kan udarbejde tekst i felt.  

Der tilføjes et kors i tegningen. 

 

9. Særskilte migrantpræstemøder  

Udvalget fastholder den nuværende mødeform uden særskilte møder.   

 

10. Stiftsdagen  
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Lørdag den 20/3 2021 kl. 10 Katedralskolen i Haderslev. Søren Dalsgaard holder 

oplæg om hvordan man inviterer nydanskere ind i folkekirken.  

 

11. Orientering fra Folkekirkens Migrantsamarbejde v/Birgitte Møldrup  

Folkekirkens Migrantsamarbejde har søgt om optagelse i CCME (Church Commision 

for Migrants, in Europe). 

 

Nazer Rezaeih ansættes fra 1. januar 2021 i en fastansættelse som koordinator for 

farsitalende personer i Danmark, 30 timer om ugen. Kan bl.a. bookes til sjælesorg, 

sproggrupper og oversættelse af religiøse prædikener 

 

12. Orientering fra Folkekirke og Religionsmøde v/Kirsten Münster  

Biskoppen har udpeget Kisten Münster til Forretningsudvalget i Folkekirke og 

Religionsmøde. Folkekirke og Religionsmøde har fået ny struktur, samt en permanent 

bevilling fra Kirkeministeriet.  

 

13. Bordet rundt  

Poul Erik Gildhoff: -  

Bente Rosenkranz: Afholder dialoggrupper på den lokale skole i samarbejde med en 

muslimsk teolog.  

Michael Markussen: Aflysninger pga. corona. Har samarbejdet med en imam om at 

fortælle konfirmander om muslimske begravelsesskikke. Anbefales.  

Kirsten Münster: Aflysninger pga. corona. 

Ulla Hermann: Migrantkøkkenhave, grønlandsk julegudstjeneste, ”9 læsninger på 9 

sprog”. 

Sune Skarsholm: Forårsgudstjeneste, besøg hos migranter som lokal folkekirkepræst, 

statistik. I Løsning- og Korning sogne arrangerer de julehjælp, som de selv bringer ud 

i sognet. Når de kommer hjem til folk medbringes juleevangeliet på forskellige sprog. 

Sune sender link ud med juleevangelium på flere sprog. 

Oline Kobbersmed: International gudstjeneste på flere sprog. Arabisk bibelstudium 

med YCMA. Efterspørges sparring omkring hvordan man støtter konvertitter?  

Trienke Zijlstra: Statistik – overraskende hvor mange udlændinge der bor i sognet.  

Birgitte Møldrup: Gudstjenester tirsdag eftermiddag ”International Coffee”. 

”Flygtninge på højskole” søger eksterne bevillinger. Internationale gudstjenester på 

engelsk to gange årligt.  

 

14. Eventuelt  

Ane Kirstine Brandt fra Folkekirke og Religionsmøde kontaktes mhp. At holde oplæg 

for os på et af udvalgsmøderne i 2021.  

 

Peter Sode Jensen fra Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift kontaktes vedr. 

en studietur i 2021. 

 

Næste udvalgsmøde er den 21. januar fra kl. 12.00-15.00. 

 

 


