
Møde i Stiftsudvalget for mission og religionsmøde den 3. november 2015 i Ribe 
 
Deltagere: 
Biskop Elof Westergaard, Sognepræst Gert Frost Nicolajsen, Fhv. amtscenterchef Ib Ansgar 
Jensen, Sognepræst Elin Hjuler-Sørensen, Sognepræst Anna Jensen, Sognepræst Poul-Erik 
Kammersgaard, Sognepræst Kirsten Katrine Tilma. 
Stiftspræsterne Heinrich Pedersen, Jette Dahl og Daniel Ettrup Larsen 

 
 
Referat: 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af dagsorden – dagsordenen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af nye vedtægter for FTC  

a. Efter en drøftelse af FTC og vilkårene som primært finansieret af stiftsrådet blev 

de nye vedtægter godkendt. 

4. Siden sidst 

a. Indsatsen i.f.t. Asylcentrene – der var en længere drøftelse af den aktuelle 

situation med mange flygtninge, der kommer til Danmark generelt og de nye 

asylcentre, er åbner i november 2015 i Nr. Løgum, Toftlund og Hviding, hvor 

der sammenlagt skal være plads til 550 flygtninge mere en dem, der i forvejen 

er i asylcentrene i Toftlund, Løgumkloster og Thyregod. 

 

b. Aktuelt i FTC -   

i. Vi har lavet to dokumenter, så vi har fået overblik over de mange 

aktiviteter, vi har i gang i Esbjerg og hvilke sogne i stiftet, der har vist 

interesse for det tværkulturelle arbejde. Alle disse sogne vil blive 

kontaktet i nærmeste fremtid for at få et opdateret overblik, som vi kan 

arbejde videre ud fra. 

ii. Flygtningecaféen i Toftlund har fået Kristeligt Dagblads initiativpris. 

iii. Biskoppen og Daniel har formuleret et brev til sognene med opfordring 

til at bruge FTC til at komme i gang med tværkulturelt arbejde i sognet. 

iv. 230.000 mennesker er flygtet til Grækenland i oktober (som hele 2014), 

så vi kan forvente endnu flere flygtninge hertil i fremtiden også, så endnu 

flere sogne må overveje hvordan de tager mod mennesker i et asylcenter 

i sognet eller mennesker, som kommunen har placeret i deres sogn. 



c. Forbønsgudstjenesten 22. februar – gik fint, men der kunne have været mange 

flere med end de under 150 mennesker, som deltog. Mange nydanskere var med 

og det var en god oplevelse. 

d. Kursusdagen i Skjern 23. oktober – rigtig god aften for de godt 30 deltagere. 

Fine foredrag af Mogens Mogensen og rigtig god respons på foredragene.  

e. Nyt fra stiftspræsterne (der er afsat 5 minutter til hver – til gengæld må der 

gerne komme en skriftlig status på forhånd)  

i. Heinrich holder nogle foredrag om forfulgte kristne. 

ii. – Der blev uddelt et A4 med overblik over de mest aktuelle ting i Jettes 

arbejde. 

f. Daniel ønskede, på baggrund af flygtningesituationen og behov for inspiration 

efter 3 års arbejde, at få mere inspiration og udveksling af erfaring. 

Stiftsudvalget bevilgede penge fra egen kasse til at sende to personer fra FTC til 

flygtningekonference med Refugee Highway Partnership i Italien den 8.-11. 

februar 2016. De samlede udgifter vil beløbe sig på kr. ca. 10-11.000 inklusiv 

rejse, ophold, forplejning, bustur til flygtningelejr m.m. 

5. Kommende arrangementer 

a. Deltagelse i inspirationsmøde 3. november 2015 

i. Gert fortæller kort om Jettes aktuelle arbejde samt Heinrichs papir om 

forbønsgudstjenester. Derefter fortæller Daniel om den aktuelle 

flygtningesituation og om, hvordan sognene kan gøre brug af FTC, når 

flygtninge slår sig ned i deres sogn. 

b. Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne 

i. Efter 3 år med gudstjenester på stiftsplan med bøn for forfulgte kristne, 

er tiden kommet til nytænkning. Heinrich arbejder på en vejledning i 

samarbejde med Daniel, hvor sognene kan få ideer til, hvordan de lokalt 

kan vælge en søndag i fastetiden, hvor de beder for forfulgte kristne, 

inviterer et kor fra en migrantmenighed eller på anden måde markeret 

solidaritet med forfulgte kristne rundt i verden og dem, der er flygtet 

hertil. 

 

 



c. Nyt stiftskursus 28. oktober 2016 

i. Det overvejes, om kurset kunne flyttes til et andet arrangement, som i 

forvejen kører i stiftet eller i provstier. Formen overvejes også kraftigt til 

næste år, både om det skal være så langt og om det skal ligge en anden 

dag end fredag. Distriktsforeningerne var en mulighed, men andre 

sammenhænge kunne også overvejes. En lokal forankring vil være 

fremmende for deltagerantallet – evt. en time på et provstikursus i 

Skjern med 60-70 mennesker, og så komme ud i andre provstier på 

samme eller andre måder.  Udvalget får frie hænder til at gentænke 

kursusformen og hvordan det placeres i stiftet. Den 26. januar inviterer 

stiftsrådet provstiudvalgene. Til dette møde har vi noget nyt klar. 

ii. Evt. kan folk fra Toftlund projektet spørges om at komme og fortælle om 

deres flygtningecafé.  

6. Udvalgets konstituering 

a. Vi fortsætter uændret indtil videre. 

7. Udvalgets næste møde 

a. Den 26. januar i 2016 kl. 16-17.45 i Ribe, hvor vi blandt andet kommer med 

forslag til nytænkning af praksis omkring kurser. Stiftsrådet indbyder 

provstiudvalgene om aftenen, og de skal have vores forslag om fremtidige 

stiftskurser og inspirationsaftener denne aften. 

8. Eventuelt 

a. Biskoppen er med i et udvalg, der vil overveje, hvordan man laver liturgier til 

blandede ægteskaber. 

b. Jette Dahl opmuntrede med en oplevelse med en, er gerne ville konvertere til 

kristendommen.   

 
 
Referat ved Daniel Ettrup Larsen 


