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Årsrapport for FTC 2016 

I denne rapport samler vi op på nogle af de ting, der er sket i Folkekirkens Tværkulturelle Center i 

Ribe Stift (FTC) i 2016. Der er indlæg ved både Inge Skjølstrup, Poul Martin Alling Nielsen, Maja 

Thomasen samt undertegnede. Årsrapport for tidligere år kan findes på den nye og forbedrede 

hjemmeside ftc-ribestift.dk, hvor man også finder aktuelle aktiviteter, billeder og en oversigt over 

sogne i Ribe Stift med tværkulturelt arbejde etc. 

Udviklingen i FTC i 2016 

Udviklingen er fortsat i 2016. Antallet af 

asylansøgere i 2016 lander nok på under 7000 

mennesker, hvor det i 2015 var over 21.000. Men 

det er alligevel mange nye. For eksempel tallet for 

Esbjerg kommune forventes at blive under 200 nye 

flygtninge til kommunen i 2016, men det er oveni de 

400, der kom sidste år, så opgaven vokser stadig. 

Desuden er der kommet en ny opgave, nemlig de 

mange familiesammenføringer, som ikke tælles 

med i de 200. Den 5. september modtog vi en mor 

og 3 børn på 6, 10 og 13 år i Billund lufthavn. Det var 

et stort øjeblik at se dem blive genforenet med deres far, som vi har haft kontakt med de sidste 1½ 

år, hvor han har boet i Esbjerg og ventet på familien. Der er mange opgaver for en ny familie og 

kommunen hjælper mindre ved familiesammenføring, end når en flygtning kommer. På landsplan er 

der faktisk flere, der er kommet via familiesammenføringer end som asylansøgere i 2016, så der er 

stadig rigtig mange nye i de forskellige kommuner. 

Frugter af arbejdet 

 De mange flygtninge, som vi har haft kontakt med i 2-4 år nu, er blevet en stor ressource for 

de nye og for os i forhold til tolkning, praktisk hjælp og modtagelse af de nye. Mange nye 

kommer til vores aktiviteter, fordi de ”gamle” kontakter inviterer dem med. 

 International dag viste, at mange af dem, som har været med i boden for international 

mandeklub eller kvindeklub nu selv har lavet en bod. Der er sket en udvikling, så flere tager 

mere ansvar i vores aktiviteter og i samfundet i det hele taget. 

 Der er fremgang i international kvindeklub i 2016. Nedgangen er vendt og flere og flere 

kvinder møder op med begejstring sammen med deres børn. I foråret stod Sofie, vores 
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volontør for børneklubben, og efter sommerferien er det to nydanske unge kvinder, som har 

overtaget denne opgave. Læs mere i Inges rapport. 

 På grund af nye mødetider på sprogskolen m.m. er der kommet færre til Sprog Café i 2016 

end i 2015, hvor vi satte rekord. Der er alligevel kommet 14 nydanskere i gennemsnit. 

 Vi har været på besøg ved flere fester i 2016, fordi vi bliver inviteret mere og mere. Burmesisk 

kristent bryllup med 400 mennesker i Kvaglund kirke, Eid-fest med muslimske burmesere 

samt velkomstfester for de nye, når en familie bliver familiesammenført efter 1-3 års 

adskillelse. Disse fester er en god anledning til at tale med mange, som vi på et eller andet 

tidspunkt har haft kontakt med via sprog caféen eller på andre måder. Det er vigtigt, at vi ikke 

blot inviterer, men at vi også tager imod deres invitationer. Vi har også siddet sammen med 

20-30 afrikanere, som viste deres sorg og medfølelse med efterladte. 

 Projektet ”Sprog Café i 20 sogne i Ribe Stift” kom i gang i 2016 ved blandt andet at ansætte 

volontør Maja Thomasen pr. 1. september. Dette støttes af Folkekirkens Udviklingsfond med 

op til kr. 150.000. En Sprog Café er ofte en god mulighed for at få relationer til de nye 

flygtninge, der er kommet til sognet. Læs mere i Majas rapport. 

 En ringerunde i september viste, at der stadig er 25 sogne i Ribe Stift med mindst en 

tværkulturel aktivitet. Det nye projekt er med til at øge dette tal samt holde en god kontakt 

med de sogne, som allerede er i gang med det tværkulturelle. De ekstra midler fra 

udviklingsfonden, der gør, at vi kunne ansætte Maja, er en god hjælp til at nå endnu længere 

ud end vi ellers havde tid og ressourcer til. 

 Flere sogne har brug for flere materialer, råd og vejledning samt inspiration til det, de gerne 

vil i gang med. Flere steder i stiftet er der desuden et behov uden at en kirke endnu har haft 

mulighed for at tage udfordringen op. Det vil vi gerne hjælpe med.  

 Der kommer en del muslimer til vores aktiviteter. Derudover holder vi kontakt med lederne i 

både den tyrkiske moske og den bosniske kulturforening. 

Udfordringer 

 Kontanthjælpen er blevet sat ned i sommer, så nu må enlige klare sig for ca. 6000 om 

måneden, hvilket er muligt, hvis ikke huslejen er for høj. Der mangler dog billige boliger, så vi 

vil opleve flere, der bliver klemt i fremtiden. 

 Den kristne gruppe for internationale studerende, som KFS stod for, holder i 2017 en pause, 

da flere studerende er rejst eller gået aktivt ind i kirkelivet i Esbjerg. 

Økonomi 

På grund af store gaver til FTC i 2015 havde vi et lille overskud trods det, at vi ansatte en volontør fra 

august 2015. I foråret 2016 har vi brugt flere penge end der kom ind på FTC´s konto fra stiftsråd, 
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provstiudvalg og gaver. Dette skyldes volontørstillingen, der fortsatte til 30. juni. Vi havde midt i 2016 

dog stadig 90.000 kr. i samlet overskud i FTC, takket være eksterne gaver m.m. Noget af dette 

overskud vil vi bruge på projektet ”Sprog Café i 20 sogne i Ribe Stift”. Udover egenfinansiering vil 

dette projekt blive støttet at Folkekirkens Udviklingsfond med op til kr. 150.000, når projektet er 

gennemført, revideret og evalueret.    

Tværkulturelle kristne sommerlejre og dåb 

På bare en måned blev vores sommerlejr 

fuldtegnet med 168 tilmeldte, heraf 35 

frivillige medarbejdere, så der var et behov 

for at lave en lejr mere. Op mod 50 af 

deltagerne var med muslimsk baggrund og 

de tog med på kristen lejr i stedet for at blive 

hjemme og fejre Ramadanens afslutning.  

Desuden var der et særligt behov fra de 

mange, som er blevet døbt i 2016 i 

sognekirker rundt omkring i Syddanmark. 

Det lykkedes at finde 20 frivillige til lejr 2, hvor vi var 84 deltagere i alt, hvoraf de 40-50 var døbt i 

2016 eller overvejede at blive det. De fleste var døbt i sogne nær et asylcenter med mange iranere.  

Fremtiden i FTC 

Med det tilskud vi har fået fra både stiftsråd og provstiudvalg gennem 2015 -2017 samt de gaver, vi 

har fået og de fondsmidler, vi forventer at modtage, så tror jeg, vi har gode muligheder for at 

fastholde og udvikle arbejdet fremover. Vi håber også, at vi kan fortsætte på samme niveau i en ny 

bevillingsperiode, da vi med den nuværende bemanding har rigeligt at gøre. Jeg vil heller ikke 

vurdere, at FTC som ressourcecenter skal vokse yderligere. Hvis behovet bliver endnu større lokalt vil 

jeg anbefale, at det tværkulturelle arbejde tænkes ind i de Kirke og Kulturmedarbejderstillinger, der 

oprettes rundt omkring enten i det enkelte sogn eller i et samarbejde mellem flere sogne eller i et 

helt provsti. Sådanne medarbejdere ønsker vi at arbejde tæt sammen med i FTC. I Vejen er der en 

sådan stilling på vej. 

Januar 2017, Daniel Ettrup Larsen, Stiftspræst for FTC 

Læs mere om FTC på hjemmesiden  www.ftc-ribestift.dk  

 

http://www.ftc-ribestift.dk/
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Årsrapport for kvinder møder kvinder 2016 

I december 2015, konstaterede vi en drastisk nedgang i antal kvinder, som kom til Kvinder møder 

Kvinder. Vi evaluerede om vi skulle fortsætte. Beslutningen var at Kvinder møder Kvinder kun skulle 

være om eftermiddagen. Det har vendt udviklingen, så vi nu flere gange er så mange at lokalet 

næsten bliver for lille. Det er skønt at opleve, at så mange har behov for ”Kvinder møder Kvinder”. 

Hevidar fra Syrien har været i praktik i Kvinder møder kvinder og sprog cafe, og er nu i gang med 

anden praktikperiode. Hevidar kender mange af kvinderne fra Syrien, som er bosat i Esbjerg. Derfor 

bruger vi hendes praktik til at tage ud og besøge de damer, som hun kender. Det har givet mig et 

kendskab til en gruppe kvinder, som har det meget svært med at være i Danmark. De kommer fra 

et liv, hvor manden var den, der tjente pengene, og kvindens opgave var at sørge for hjemmet, 

børn, mad og rengøring. De har store krav til deres eget arbejde i hjemmet og føler derfor det er 

meget svært at komme til Danmark og leve op til alle de nye krav om arbejde uden for hjemmet 

osv. Jeg tænker der ligger en spændende opgave i at møde de her kvinder i deres frustrationer og 

hjælpe med til at finde en måde at leve som syrer i et dansk samfund. 

International Kvinde klub er en samling af Kvinder fra mange lande. Både fra Eritrea, Tyrkiet, 

Afghanistan, Rusland, Ukraine, Malawi, Burma, Malaysia, Iran, Irak, Kurdistan, Thailand og Vietnam 

og danskere, som har behov for fællesskab. Det er kristne, muslimer og hinduer i en skøn blanding. 

Og samværet virker og gør at kvinderne savner klubben, når vi holder lukket pga. jul. 

Nogle af kvinderne er kommet her til landet med håb om et bedre liv end det, de kunne få i 

hjemlandet. Livet i Danmark er bare ikke blevet den drøm, som de troede, de skulle op til. 

Ægteskaber på tværs af kulturer er en udfordring, og flere oplever en enorm ensomhed i Danmark. 

Nogle af disse kvinder finder ind i Kvindeklubben og får venskaber der. De får igennem 

Kvindeklubben et sted, hvor der bliver lyttet til det, de kæmper med. Kvindeklubben giver et 

pusterum til at finde kræfterne til at gå hjem og være i ægteskabet igen. Jeg kender selv nogle af 

skæbnerne, men ved også at kvinderne indbyrdes hjælper hinanden. 

Esbjerg kommunes Jobcenter kontaktede os i FTC for at hører om ikke vi kunne afholde cykel 

kursus. Flere af kvinderne var kommet der til, at de også havde behov for at lære at cykle, da det er 

svært at finde penge til en busbillet. Derfor satte vi gang i et cykel kursus. Omkring 10 kvinder har 

lært eller er ved at lære at cykle. Nogle har fået cykler som mennesker i Kvaglund kirke og Indre 

mission i Esbjerg har givet til os til at give videre. I efterårsferien afholdt vi hver dag cykelkursus, og 

den daglige træning gav succes, så kvinderne fik helt kontrol over cyklen og kunne cykle hjem sidst 

på ugen. Vi starter op igen til marts/april, når vejret bliver lidt varmere i håb om at endnu flere får 

lært at cykle. 
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Vores nye struktur på onsdagene fungerer godt. Vi mødes og drikker kaffe og snakker. Kl. 14.30 går 

vi ud i grupper og lærer dansk, får lektiehjælp eller bliver siddende og snakker med dem, som er 

blevet tilbage. 

Kl. 15.30 mødes vi alle igen og synger en sang og snakker om dagens emne. Kl. 17 er de fleste ude af 

døren igen, for at gå hjem og lave mad til familien.  

Jeg håber at få flere kvinder vil byde ind med det, de kan, så vi kan få gang i flere 

selvhjælpsgrupper, hvor kvinderne hjælper hinanden.  

 

Mine arbejdsopgaver:  

-Besøg hos nuværende og potentielle brugere af kvindeklubben. 

-Gå og cykle omkring og møde kvinder i Fakta, i genbrug, på vejen o.a. 

-Tilrettelæggelse af onsdage med inddragelse af brugere og frivillige. 

-Tilrettelægge og lede brugerrådsmøder. 

-Organisere specielle arrangementer. 

-Tilrettelægge og lede frivilligmøder.    

-Samtale med nye frivillige og frivilligpleje 

-Skriftlig og mundtlig PR. 

-Med i styregruppen for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift. 

-Samarbejde med andre der arbejder blandt nydanskere 

-Tage stilling til forskellige henvendelser 

-Følge med i de forskellige landes forhold. 

-Følge med i nye love og regler på udlændingeområdet 

-Holde kontakt til Gulli (irakisk kurder), der har kurdisk modersmålsundervisning i  

 Huset bag Kirken. 
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Uddybelse af arbejdet: 

Frivillige til Kvinder møder Kvinder: Jeg har 6 danske kvinder, 1 irakisk kvinde, 1 kvinde fra Malawi, 

som er frivillige i Kvinder møder Kvinder. De er med til at gøre arbejdet muligt og tager mange 

opgaver på sig i løbet af året. Uden dem kan Kvindeklubben ikke køre. Deres opgave er at stå for 

Lektiehjælp og Lær-mere-dansk selvhjælpsgrupperne. 

Børneklub hver onsdag 

Hele året har der været tilbud om børneklub, så mødrene kunne tage deres børn med om 

onsdagen, når de skulle til kvindeklub. Det har gavnet kvindeklubben, at FTC volontøren Sofie 

Bødtker havde børneklub i foråret og to unge nydanske piger har fortsat den efter ferien. 

Specielle arrangementer: 

-Kvindefest: Vi har kun afholdt en Kvindefest i 2016, men der var stort tilløb til festen. D. 20. jan. 

2017 afholdes næste Kvinde fest. Jeg tænkte, at det var godt at ligge festerne i den mørke del af 

året, så kvinderne har noget at se frem til. 

-Tværkulturel sommerlejr: Fantastisk at være med der, nogle af kvinderne var med. 

De frivillige: vi var ude og spise sammen i det arabisk køkken i Skolegade, det var en dejlig måde at 

fejre den store indsats, som de frivillige gør. 

Badelandstur: I oktober lejede vi badelandet i Hvidbjerg strand sammen med Mosaikken. Kvinder 

møder Kvinder sponsorerede en bus. Og Mosaikken gjorde det samme, vi var i alt 90 Kvinder afsted 

i badeland. Det er vel at mærke Muslimske kvinder, som ikke ellers ville have muligheden for at 

komme i badeland. 

Korttidsplan: Jeg har kontakt til nogle kvinder som lige er blevet mødre, sammen med Maja vil jeg 

undersøge muligheden for at invitere dem i en ”Mødre gruppe”.  

Udflugt for Kvinder og børn: Jeg har ikke gjort noget ved det i 2016, da det ikke er lykkedes at få 

kvinderne med. Men ved international dag, Kvaglund dag og Adventsmarked laver Kvinderne en 

kæmpe indsats, hvor der bliver samlet penge ind. Det ville være rart at kunne give kvinderne en god 

oplevelse for de penge, der er samlet ind. Jeg arbejder på at finde ud af hvad. 

International dag på torvet: Vi fortsætter med at deltage i International dag. 

Kvaglund dagen: Vi stod også med en bod og solgte mad. Det var første gang vi lavede mad og det 

var med stor succes. Mange ville gerne smage. 
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Adventsmarked: Der var vi tilstede med en bod. Her var der også stor deltagelse af kvinderne, som 

solgte mad og kager. 

De sidste 3 arrangementer giver kontakt til nye kvinder, og kvinderne, som kommer, nyder at være 

sammen om at sælge i boden.  

I 2016 har vi set en større del af Kvinder, som kommer med til kirkens arrangementer. Alpha, som 

kørte efterår 2016, var der 6 internationale kvinder med til og til Gudstjenesterne er der flere fra 

Kvindeklubben, som deltager, fordi de er kristne.  

I 2016 lavede vi også en International 

kvindehuddle i Kvaglund kirke, 10 til 

15 deltager hver gang med spisning, 

bibellæsning, bøn og sang. Det var 

Ortodokse, lutheranere og pinsefolk i 

en blanding, et meget dejligt 

fællesskab. 

 

Inge Skjølstrup 

Sognediakon 
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Årsrapport - Projekt Sprogcafé 

Volontør, Maja Thomasen 

 

Projektet 

Fra 1. september har jeg været ansat til projekt sprogcafé, hvor jeg siden da har taget kontakt til 

over 30 sogne. Vi vil gerne starte sprogcaféer i så mange sogne som muligt, der hvor behovet 

melder sig, og vi er efter de første 4 måneder i gang med at starte sprogcafé ca. 4 steder i stiftet. 

Det er en lang proces, og det kræver stor tålmodighed at starte et helt nyt arbejde fra første 

kontakt i de nye sogne, til der er et kørende arrangement. Det sværeste er at finde de rigtige 

kontakter og at skulle forhøre sig på helt nye egne, hvor vi ikke har et samarbejde. Men der er 

kommet nogle gode samtaler i gang og under alle omstændigheder er der nu mange, der har 

overvejet sprogcafé i deres kirke.  

 

- I Tønder frikirke har vi besluttet at starte sprogcafé og i januar 2017 holder vi møde med de 
frivillige til projektet. Vi håber at starte sprogcaféen i slutningen af januar.  

- I Give i Huset er vi startet med en multicafé, hvor der foregår forskellige aktiviteter hver 
lørdag, hvor én af dem er sprogcafé. Multicaféen åbnede 26. November og efter jul sætter 
vi sprogcaféen i gang.  

- I Bramming IM og Frivillignet har vi haft møde omkring opstart af sprogcafé og kvindeklub. 
Vi har besluttet at starte begge arrangementer og Ilselil fra Frivillignet inviterer til at møde i 
slutningen af januar med de frivillige fra hendes bagland og IM.  

- En opsummering ved årsskiftet viser, at vi har fundet frem til 5 byer, som allerede havde et 
Sprog Café tilbud før projektet, to nye steder er kommet til og 7 er i proces med 
overvejelser omkring oprettelse af en Sprog Café. 

 

Ellers har jeg skabt en masse andre kontakter og potentielle sprogcaféer i resten af Ribe Stift.  

 

Sprogcafé og Kvindeklub 

Jeg arbejder i sprogcaféen som ansvarlig for grupperne og forskellige aktiviteter og som underviser. 

Jeg har i november fået min egen gruppe med nogle eritreiske drenge, som jeg underviser fast, men 

når de ikke kommer, har jeg nogle andre, jeg også underviser selv. Arbejdet i sprogcaféen er rigtig 
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godt, og jeg kan godt lide at undervise. I halvåret aug.-dec. er der i gennemsnit kommet 14 elever til 

sprogcaféen. 

I kvindeklubben hjælper jeg Inge med at gøre klar til de forskellige aktiviteter og hjælper med 

praktiske ting, ellers fungerer jeg som frivillig og er med i samtaler med kvinderne.  Det er rigtig 

hyggeligt at være med til, og jeg får nogle gode kontakter til kvinderne. 

 

Besøg og relationer 

Min umiddelbare ansættelse som volontør til Sprog Café projektet og til sprogcafé og kvindeklub 

har vist sig ikke at være nok til et fuldtidsarbejde. Så vi har snakket om forskellige ansvarsområder, 

hvor jeg kan lægge nogle arbejdstimer.  

Jeg har haft meget kontakt med en syrisk familie her i Kvaglund og er blevet en slags 

venskabskontakt eller en del af familien. Jeg hjælper dem med mange ting og specielt lægebesøg 

hjælper jeg med, da kvinden i familien har smerter i ryggen.  

 

 

Års beretning 2016 fra Tværkulturel medarbejder Poul Martin Aalling Nielsen 

Igen i år må vi konstatere at Folkekirkens tværkulturelle arbejde i Ribe stift har været, og er i en 

rivende udvikling på mange måder. 

Mange kommer og spørger mig, hvad det egentlig er, jeg får tiden til at gå med?  Det vil jeg prøve 

på at beskrive. Efter min beretning vil der være en artikel, der omhandler International mandeklub, 

skrevet af journalist Henri Nissen. Hans artikel blev bragt i den kristne ugeavis Udfordringen, og i 

Dansk Oases blad. 

Opgaverne er på mange måder forskellige, dog har de alle en fællesnævner. Det handler om 

mennesker. 

International mandeklub fylder stadig meget i forbrug af arbejdstimer, men vi er efterhånden et 

godt hold, som laver program hver 3 måned. Derudover har vi også en styregruppe, som prøver på 

at tænke lidt mere overordnet omkring International mandeklubs udvikling. Her har vi også et godt 

og frugtbart samarbejde. 
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Der er International mandeklub hver tirsdag aften, hvor der normalt kommer over tyve mænd. Vi 

har en stor udfordring i, at vi stadig skal være med til at motivere, også danske mænd til at være en 

del af dette vigtige fællesskab. 

I efteråret har der været tilbud om et Alpha kursus (kristendomsundervisning) i Kvaglund kirke, 

hvor jeg var en del af leder teamet omkring dette arrangement. På dette kursus har der været 

deltagere fra både kvindeklubben og international mandeklub. 

Vi har efterfølgende startet nogle små grupper op hver uge, hvor også mennesker fra internationale 

sammenhænge deltager. 

Arbejdet blandt mennesker på Hviding asylcenter bliver også mere og mere omsiggribende. Her i 

efteråret har der været et samarbejde mellem Jens Rosenberg (luthersk mission), Torben Bramming 

(præst i Ribe) og jeg (FTC), omkring Alpha kursus, som foregik hver torsdag fra klokken 9 til 12. (10 

gange +1 lørdag) Deltagerantallet har ligget mellem 14 til lidt over 20 mennesker pr gang. Til dags 

dato er 15 mennesker blevet døbt. (tidligere muslimer). 

Der vil altid være et stort opfølgningsarbejde i forbindelse med, at mennesker skifter tro. Mange 

siger, at de får en ny familie, idet en del må sige farvel til deres biologiske familie. Det kræver rigtig 

meget af os som kristne, at gå ind og forhåbentlig på bedste måde prøve at udfylde dette behov. 

Citat: ”Vi har længe gået og sukket efter at opleve at mennesker kommer til tro. Vi har måske 

forsøgt at trøste hinanden med at det sker i andre dele af verden. Men nu lader Gud det ske her - 

lige for øjnene af os. Det er stort at være vidne til”. 

 

Løbende arbejdsopgaver: 

Mundtlig og skriftlig PR. 

Samarbejde med 3 i 1 bydels projekt, sprogskolen, nogle af kirkerne i Esbjerg, mennesker i 

nærområdet 

Kirkelige team møder  

Deltagelse i religions - og kultur-fester. 

Samarbejde med Tværkulturelt Center København. 

International sommerlejr. I år har der været 2 lejre i uge 26 og uge 27. En rigtig stor og god 

oplevelse for både deltagerne og os, der var med til at arrangere dem. Sommerlejrene er nogle af 
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højdepunkterne, men de er også meget tidskrævende at arrangere. Hvis der er nogen der ønsker 

mere information om disse lejre, kan der altid rettes henvendelse til Daniel eller Poul Martin. 

Tværkulturelle teammøder, sprog cafe, kvaglunddagen, international dag på Esbjerg torv, team 

møder med Esbjerg kommunes integrationsafdeling, kontakt familier. (Her i Esbjerg, men også hvis 

mennesker flytter til en ny kommune) og samarbejde med andre folkekirker i stiftet.  

Familiesammenføring (i øjeblikket er der to mennesker, der er parat til at hjælpe med 

familiesammenføringssager. De er meget tidskrævende og kan også være meget komplicerede. 

I årets løb har der også været to mennesker i praktik hos mig. Kommunen administrerer hele 

forløbet, så folkekirken har ikke nogen lønudgift. Det er krævende men også meget spændende. 

Det giver mulighed for en hel ny tilgang og indgang til mennesker og kulturer, vi måske slet ikke ville 

have fået kontakt med. 

Der er også sat timer af i min arbejdstid til at 

arbejde sammen med FTC´s volontør om 

Sprog Café projektet.  

Poul Martin Aalling Nielsen 

Tværkulturel medarbejder ved 

Folkekirkens tværkulturelle center i Ribe 

stift. 

 

 

 

 

Som lovet kommer artiklen om International mandeklub ved Kvaglund kirke Esbjerg 
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