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5. halvårsrapport for FTC - august til dec. 2014. 

Vi har ikke lukket aktiviteter i løbet af efteråret, men der er kommet flere nye til, der er opstået nye 

behov, så det er dejligt, at Poul Martin har fra 1. januar 2015 er på fuld tid, så vi bedre kan 

imødekomme efterspørgslen. Herefter er økonomien sikret for 2015 – 2017 af Ribe Stift, Skads 

provsti og Kvaglund kirke, så Poul Martin (se side 4-5) og undertegnede (side 1-3) er på fuld tid i 

FTC, og Inge Skjølstrup (se side 6-8) er på halv tid i kvinder møder kvinder for Kvaglund kirke. 

Jeg vil herunder mest fortælle om de nye udfordringer i efteråret 2014 og henvise til tidligere 

rapporter for de andre aktiviteter. God fornøjelse med læsningen. 

 

Tre nye asylcentre i Ribe Stift i efteråret 2014 i Løgumkloster, Hvide Sande og Toftlund 

Indtil sommeren 2014 har der kun været et asylcenter i Ribe Stift, nemlig i Thyregod, men i løbet af 

efteråret er der opstået tre nye asylcentre med ca. 150 – 170 flygtninge i hvert center. De fleste er for 

nylig kommet til Danmark som flygtninge fra Syrien og Eritrea eller andre lande. Flere fortæller om 

voldsomme oplevelser på rejsen over middelhavet i en alt for lille båd til alt for mange flygtninge. En 

muslimsk familie, jeg besøgte, havde haft deres fire små børn med på sejladsen, der varede 4-5 døgn 

næsten uden mad og vand og plads. De nye centre har medført flere besøg, samtaler med frivillige 

fra de lokale kirker ved centrene og opbakning til deres lokale initiativer. Særligt i Hvide Sande har 

en frivilliggruppe på 8-9 personer fra kirken været meget aktive og besøgt, inviteret og støttet en 

gruppe kristne fra Eritrea, som er indlogeret på campingpladsen. Centeret i Toftlund er først åbnet og 

fyldt op i slutningen af 2014, men Poul Martin har allerede etableret kontakt med lokale grupper, 

som han ønsker samarbejde med i 2015, hvor han nu kan bruge al 

sin tid på det internationale arbejde. 

 

Internationale studerende og FTC cykelværksted 

Gennem efteråret har der særligt gennem FTC – cykelværksted 

været kontakt med over 25 nye internationale studerende, som 

havde brug for en cykel eller en snak. Lederen af cykelværkstedet, 

Jan Lee Knudsen, har været aktiv med at skabe relationer med nogle 

af disse og ønsker at flere involverer sig som kontaktfamilier til 

gavn for begge parter. Jeg har også haft kontakt med flere 

studerende og med danske unge, som ønsker kontakt med 

internationale studerende.  
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Det seneste er, at Kristeligt Forbund for Studerende har oprettet en gruppe for studerende på 

universiteterne i Esbjerg. Når de har inviteret til arrangementer er der dukket nogle internationale 

studerende op, så deres samlinger foregår på engelsk. Det er netop det jeg har håbet på siden FTC 

åbnede, at unge kristne vil møde internationale studerende på deres uddannelser. 

Farshed på besøg 

I begyndelsen af december havde vi inviteret Farsheed, der er asylansøger, på besøg nogle dage i 

Esbjerg. På grund af hans personlighed, baggrund og sprog var han med til at skabe nye relationer til 

mennesker fra mellemøsten og han bidrog til flere foredrag. 

2 gange 1 måneds arbejdsprøvning 

I efteråret havde vi god hjælp af Lene Ullum, der var i ulønnet praktik to gange fire uger, hvor hun 

gav en god hånd med i en travl periode med afvikling af International dag på torvet i Esbjerg, en del 

planlægning, fremstilling af brochurer samt aktiv i kvinder møder kvinder sammen med Inge. 

Læse bibel på flere sprog i små grupper 

På det seneste er jeg begyndt at læse bibel med flere små 

grupper, som ønsker kendskab til denne spændende bog. Det 

er en af de ting, vi har håbet på med vores arbejde, at der er 

mennesker, som spørger efter at vide mere om 

kristendommen.  

Dobbelt så mange nye flygtninge til Esbjerg kommune i 

2014 som tidligere – det er også steget i de andre 

kommuner i stiftet.  

Der er stor gennemstrømning i asylcentrene, så nogle får 

hurtigt opholdstilladelse og kommer ud i kommunerne, der har 

modtaget langt flere flygtninge med opholdstilladelse end 

sidste år. Det mærker vi i de forskellige aktiviteter i Esbjerg 

og ved flere kirker i stiftet. Der vil også komme flere til i 2015 

end normalt, så vi håber mange vil være med som frivillige 

ved aktiviteterne eller som kontaktfamilier. 

Frøstruphave Efterskole projekt 

I skoleåret 2014-2015 har Frøstruphave Efterskole valgt at samle ind til FTC. Det betyder, at vi 

kommer på besøg på skolen sammen med nydanskere fra Esbjerg både i forbindelse med 

undervisningen og sociale aktiviteter. Deres klasse ”grøn gren” er også i gang med at samle cykler 

ind og sætte dem i stand til flygtninge. Og skolen har et stort netværk, så en video om dette projekt 
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blev lagt på deres facebook og på få dage havde videoen 1558 visninger. Se den på ftc´s 

facebookside. Vi håber, at den ekstraordinære gave kan gøre, at vi kan ansætte en volontør i FTC et 

år fra august 2015, hvilket vil være en stor hjælp for Inge i kvinder møder kvinder, de internationale 

studerende og det internationale børnearbejde. 

Konkrete aktiviteter 

 Fælles spiseaften i Kvaglund 4 fredage i efteråret 2014 med over 60 deltagere hver gang. 

 Foredrag i forskellige sammenhænge. 

 Engelsk bibelstudiegruppe hver 14. dag i private hjem. 

 Samtaler og besøg hos nydanskere.  

 

Sprog Caféen 

Sprog Caféen i Kvaglund kører godt og deltagerantallet er steget til ca. 14 i gennemsnit pr. gang. 

Samlet har der været 262 besøg af over 45 forskellige personer. Det er en stigning på 50 procent i 

forhold til foråret, så det er godt, at der nu er 7 undervisere engageret i opgaven.  

Billedet er fra et besøg i Tistrup Sprog og 

lektiecafé: 

 

Ved Stiftspræst for FTC,  

Daniel Ettrup Larsen 
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International Mandeklub 

Arbejdsopgaver i det sidste halve år: 
1. august til 31. december 2014. 

Besøgt nye og gamle kontakter der har 
været i eller haft berøring med 
International mandeklub. 

Tilrettelægge og koordinere forskellige 
udvalg under International mandeklub. 

I det forløbne halve år har vi været 
sammen i International mandeklub 
styregruppe til undervisning og følge op på hvad der sker i mande klubben. Styregruppen skal gerne 
på sigt være i stand til at varetage og tage ansvar for en del af de ting, som foregår i International 
mandeklub. 

Selve programmet for International mandeklub bliver varetaget af et program udvalg, som i 
øjeblikket består af 7 personer fra forskellige lande.     

Bibel time hver anden uge på tirsdage, hvor vi ikke spiser sammen. Antallet der deltager i disse 
bibeltimer er 2 til 7 personer 

Mundtligt og skriftligt PR. 

Samarbejde med 3i1 projektet, kommunen, sprogskolen, jobcenter, Luthersk Mission, Indre 
Mission, forskellige mennesker i nærområdet. 

Tage del i glæder og sorger som den enkelte mand eller hans familier måtte have. Prøver at være 
up to date om hvad der sker rundt om i verden. 

Hjælpe nydanskere med at skrive og forstå skemaer og ansøgninger, i det omfang det offentlige 
system ikke slår til. 

 

Møder: 

Kirkelige team møder, deltagelse i religion og kultur fester, fællesspise aftener, International 
weekend, international sommerlejr, tværkulturelle teammøder, samlinger for mennesker med 
anden etnisk baggrund, relevante møder som omhandler arbejdet blandt nydanskere. Kommune, 
sprogskole, boligforeninger. 

Sprog caféen hver torsdag, samt forberedelse, asylcentrene: Toftlund, Løgumkloster og Hvide 
Sande, inspiration til Internationalt arbejde i andre kirker, Kvaglund dagen, International dag som 
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arrangeres i samarbejde med Esbjerg kommune, møder og samtaler med Ove Mølgård angående 
kontaktfamilier. Ove Mølgård ønsker desværre ikke at være med i dette arbejde længere.                                  
Cykel værksted i privat hjem. Ved Jan Lee, Snerlevej. 

Arbejdet: 

Se det seneste program for international mandeklub på hjemmesiden og se Facebook siden for 
International mandeklub. 

Hvem kommer? 

Der kommer op i mod 20 forskellige nationaliteter. Aldersgruppen er fra 25 TIL 63 ÅR. International 
mandeklub tirsdag aften deltager der mellem 20 og 30 mænd. I Sprog Café deltager der fra 1 til 7 
fra international mandeklub. 

Kolonihaven: 

Der har været rigtig god søgning til kolonihaven, alle parceller har været fyldt op. Der er blevet lavet 
lovligt kloak system, som vi alle hjalp hinanden med at få gravet. Også her sker der fremskridt. En af 
de danske mænd som kommer i International mandeklub har sagt ja til at ville koordinere og være 
den ledende person for kolonihaven. 

Arbejdet generelt:  

Jeg fornemmer helt klart at vi i vores 
arbejde ud fra Folkekirkens 
Tværkulturelle Center får flere og flere 
mennesker i tale. Der er en stigende 
interesse fra flere forskellige 
befolkningsgrupper som ønsker at 
høre mere om Kristentroen. 

Der venter et stort arbejde forude i 
forbindelse med alle de nye flygtninge 
der kommer til Danmark, med hensyn 
til: sprog, kultur og tro. 

Jeg glæder mig over at vi har været i gang i et lille stykke tid og har haft tid til at få lidt erfaring og 
viden om hvordan vi kan få mest muligt ud af de forskellige situationer som opstår når mennesker 
med forskellige verdensbilleder og tro skal leve side om side. 

Rent privat glæder jeg mig over at kunne gå fuldtids ind i det tværkulturelle arbejde i Ribe stift fra 
det nye år 2015 

Poul Martin Aalling Nielsen, nu fuldtidsmedarbejder for FTC. 
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Halvårsrapport for International Kvindeklub (Kvinder møder Kvinder). - 

01.08.14 til 31.12.14. 

Iranske Kvinder: Vi har fået kontakt til 2 Iranske kvinder. De har været med i sprog cafeen men 

deltager nu også i Kvindeklubben. De er meget aktive i at invitere andre med. Det har gjort, at der 

nu igen er flere kvinder om eftermiddagen. 

Nye Frivillige: Vi mistede en af vores dejlige frivillige, ved at hun pludselig døde i oktober. Det var 

og er til stor sorg for mange af kvinderne og for kvindeklubben. Der var mange kvinder med til 

begravelsen og kvinderne bliver ved at tale om Liz og hvad hun har gjort for dem. Samme tid som 

Liz døde kom Anne-Marie på besøg i kirken og spurte efter om hun kunne være med i noget frivilligt 

arbejde. Hun har siden været aktiv i Kvindeklub og i Sprog café. 

Katolsk Thai kvinde: En Dame kom en dag, fordi hun var på jagt efter et lokale til at indøve Thai 

dans sammen med nogle børn. De ville gerne gøre det i Kvaglund, fordi børnene bor der. Poul sagde 

ja og siden da er der kommet flere kvinder fra Vietnam. De er meget godt integreret ind i det 

danske samfund, men jeg tænker at på sigt kan de være med til at hjælpe andre til at blive 

integreret. En sidegevinst var, at vi fik lov at deltage i Vietnamesernes julefest. Det var rigtig festligt 

at være med til. Til Festen var den katolske præst i byen og en del af kvinderne fra Kvinde klubben, 

så det var skønt på den måde at komme sammen i festligt lag. Festen var for alle Vietnameser, lige 

meget hvilken religion, de har, så det var budister, hinduer og katolikker i en skøn blanding. 

Hygge aftenerne: Ingen kom fredagen i november, ingen spørger efter hyggeaftenerne, så behovet 

er der ikke pt. Jeg tænker, jeg vil gøre det ind i mellem, for kvinderne er hurtige at kalde på via sms. 

December programmet var en kæmpe succes, mange kom og det bragte lys og glæde i en mørk tid. 

Mine arbejdsopgaver: Er de samme, så det 

vil jeg ikke optage jeres tid med (Se evt. 

2014 forårsrapporten) 

 

Uddybelse af arbejdet: 

-De ugentlige onsdage tager en del tid, da 

det er vigtigt, at så mange som muligt 

involveres både af brugerne og de frivillige.  
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I efteråret (aug.-dec.) 2014 var vi rigtig mange kvinder til Mortens aftens mad, Kvindefest: Der kom 

98. Det skønneste ved aftenen var en Kvinde, som vi har forsøgt at få med i Kvindeklubben flere 

gange. Hun kom og var en af de sidste til at gå, hun mødtes med hendes overbo og de blev bekendt 

med hinanden. 

Maddagene er der, hvor det er lettest at få Kvinderne til at komme, og samlingen omkring 

køkkenbordet fremmer meget snak om mad og måder at gøre tingene på. 

Kvindedagen: Mange deltog med forskellige skønhedsfremmende ting, de gerne ville hjælpe andre 

med, og det var en dejlig dag med mange deltagere. Vi tilbød massage, da mange kvinder døjer 

med dårlig ryg og skuldre.  

Badelandstur i samarbejde med Mosaikken og Mentornetværk: Vi var ikke helt så mange afsted i år 

men de 86, der kom afsted, nød at der var mere plads. Vi forsøger om vi kan få lov at lave en tur 

mere i marts, men det afhænger af om badelandet vil have os.  

Brugerrådet: Flere af kvinderne fra brugerrådet er under uddannelse, så sidste program blev lavet, 

ved at jeg tog på besøg hos nogle af Burmeserne og fik dem til at lave program sammen med mig. 

Så mødtes jeg med nogle af de muslimske kvinder og lavede program og resultatet blev et 

fællesprogram, som flere havde haft deres indflydelse på.  

Specielle arrangementer: 

International dag på Esbjerg Torv. Kvinder møder Kvinder 

var til stede med en bod hvor vi solgte hjemme bagt kage og 

kaffe/the. 2 Kvinder var på den store scene og vise deres 

nationale danse. 

Kvaglund dag med salg af kaffe/te/saft og kage, som 

synliggørelse og kontaktsted. Vi havde i år lavet mad til salg, 

og der blev udsolgt, flere af kvinderne kom og hang ud ved 

boden og nød snakken med hinanden. 

De frivillige: 

Frivilligpleje er vigtigt, og det foregår væsentligst på 

frivilligmøderne. Vi snakker hver gang om et relevant emne. 

I efteråret havde vi Lene (Praktikant) til at give et indblik i 
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forskellige retninger inden for Islam. Vi har også snakket om Rohingaerne (fra Burma) som er en af 

de værst forfulgte folk i verden. 

Anne-Marie er startet som frivillig, Sharmim Hansen er tilbage som frivillig og Liz Ceman gik bort i 

oktober. Der er nu 10 frivillige, hvoraf de 3 er af anden etnisk herkomst. 

 

Korttidsplan: 

Konstant synliggøre projektet. 

Kvinde fest i april 

Udflugt til sommer for kvinde klubben. 

Praktikant: Hjælpe til opstart af børneklub som volontøren der ansættes efter sommer kan 

fortsætte. 

Hele tiden inddrage og invitere kvinderne og deres børn samt ægtefæller hvor det er muligt i 

kirkens aktiviteter især til Kirkens fællesspisning 1 

gang i måneden. 

Ved Sognediakon, Inge Skjølstrup 

 

 

Læs mere på hjemmesiden  

www.ftc-ribestift.dk  

http://www.ftc-ribestift.dk/

