
Referat fra 

Stiftsudvalget for mission og religionsmøde i Ribe Stift den 13. januar 2017  

Referat fra mødet i stiftsudvalget: 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (se bilag) 

1. Godkendt  

3. Siden sidst 
1. Årsrapport fra FTC 2016 (forventes udsendt som bilag inden mødet) – aktuelt i FTC 

– nyt fra stiftspræsten for FTC (ved Daniel) 
i. Daniel fremhævede nogle af emnerne fra årsrapporten og uddybede nogle 

emner, f. eks. at der nu er 5 asylcentre i Ribe Stift, hvoraf de 3 er 
børnecentre. 

ii. Desuden det gode samarbejde, der er med nydanskere om at tage mod de nye. 
iii. Økonomi, projektet ”Sprog Café i 20 sogne i Ribe Stift”, mulighed for at 

ansætte tværkulturelle Kirke og Kultur medarbejdere lokalt, kvindeklubbens 
fremgang efter en bølgedal ved juletid 2015, dåb af 15 asylansøgere m.m. 
Læs mere i Årsrapport for FTC 2016, der ligger på stiftets hjemmeside.  

2. Nyt fra stiftspræst for mission (ved Heinrich) 
i. Involveret i Dansk Missionsråd, med i Israelsmissionens bestyrelse, 

Areopagos styrelse, i bestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde og 
involveret i flere af punkterne nedenfor på Stiftsplan. 

3. Nyt fra stiftspræst for åndeligt søgende udgår på grund af sygemelding 

4. Kommende arrangementer 
1. Møde med migrantmenigheder og menighedsråd 29. januar arrangeret af FTC og Det 

Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Ribe Stift 
i. Der er blevet inviteret i både migrantmenigheder og til de nye menighedsråd 

og vi håber på en god eftermiddag. 
2. Gudstjenester med bøn for forfulgte kristne 

i. Heinrich har lavet en mailliste, så udvalgte præster får idé – kataloget sendt 
direkte, så flere vil gøre brug af det i år. Sidste år blev det brugt i mindst 7 
sogne på forskelligt niveau. Derudover har flere taget det med i kirkebønnen 
mere generelt. 

3. Studiedag om konvertering og dåb for præster og andre involverede 
i. Onsdag den 31. maj kl. 10.30 til 15.00 i Kvaglund kirke – Mellemkirkeligt 

stiftsudvalg og FTC er medarrangør. 
ii. Biskoppen vil gerne være med i programmet, Daniel kan også tage sit oplæg. 



iii. Det vil være godt at invitere en lokal aktør fra enten kommunen eller et 
asylcenter. 

iv. Paneldebat omkring gudstjenester med nydanskere som en del af 
menigheden; præst, provst og biskop i debat om, hvordan man integrerer 
nydanskere i menigheden. Skal der være særlige menigheder eller skal alle 
være parat til det? 

v. Heinrich og Daniel arbejder videre med det i samarbejde med 
mellemkirkeligt stiftsudvalg. 

4. Andet?  

5. Input fra stiftsudvalget til Folkekirke &Religionsmødes kommende nye handlingsplan for 
2017-2019 (se bilag).  

Herunder er udvalgets kommentarer til de refleksionsspørgsmål, som F og R har sendt. 

1. Der er gennem de seneste 4½ år blevet arbejdet meget mere intenst i Ribe Stift med 
religionsmøde gennem arbejdet i FTC og gennem flere og flere lokale sogne, som 
har taget tværkulturelt arbejde op (fordoblet de seneste to år, så der er mindst 25 
sogne indtil videre med en tværkulturel aktivitet). Blandt andet i forhold til 
asylcentre, hvor der i Hvide Sande blev fundet 34 kontaktfamilier sidste vinter, så 
alle interesserede på asylcenteret på campingpladsen fik en dansk kontaktfamilie de 
måneder, de var der. Desuden har der i efteråret 2016 været gennemført et 
grundlæggende kristendomskursus i nærheden af asylcenter Hviding, hvilket indtil 
jul har resulteret i dåb af 15 konvertitter. Ellers er det Sprog Café, Middag på Tværs, 
gudstjenester, tværkulturelle kristne sommerlejre, international mandeklub, 
kvindeklub etc. 

2. Flere og flere sogne begynder tværkulturelt arbejde lokalt, måske kan det i fremtiden 
føre til flere ansatte, som kan lede flere frivillige i det tværkulturelle. Gudstjenester 
med bøn for forfulgte har været et stiftsarrangement 3 år i træk med én fælles 
gudstjeneste. Fra 2016 blev det lagt ud til lokale sogne, hvor mindst 7 sogne tog det 
til sig og lavede deres egen lokale gudstjeneste med bøn for forfulgte. Også i 2017 
og fremover opfordrer stiftsudvalget til samme model. Der er også ved at blive 
planlagt et kursus om dåb af konvertitter, så flere bliver klædt på til den udfordring. 

3. I FTC har vi været meget glade for ”Folkekirkens Asylsamarbejde”, som er opstået 
for nylig og dækker nogle af de behov for koordinering, indbyrdes inspiration, 
undervisning om dåb af konvertitter etc., som der er behov for i dag. 

4. Der er sket meget nyt, der er blevet 15 konvertitter døbt i efteråret 2016 i domkirken 
i Ribe, ligesom mange andre steder i landet. Det er dog tydeligt, at det sker oftere de 
steder, hvor mennesker er tydelige i deres kristendom og hvor der er et asylcenter i 
nærheden. Vi vil gerne lægge op til, at F og R bliver mere tydelige i deres 
missionssyn og dermed mere relevante for folkekirkens arbejde med dialog og 
mission. Mere tydelighed i forhold til muslimer. Der er et andet behov i dag end for 
15 år siden, så Folkekirke og Religionsmøde har brug for at tilpasse sig de nye behov 
eller miste relevansen. Der er forskellige teologiske opfattelser omkring dette emne, 



men flere har flyttet sig i forhold til dialog og mission, som er en del af folkekirkens 
formål. 

2. Er mission i andre lande (ydre mission) et forsømt arbejdsområde i stiftsudvalget? Hvad gør 
vi fremadrettet? Kan tidligere missionærer og volontører inddrages? 

1. Flyttes til næste møde, hvor Heinrich laver et oplæg til samtalen omkring dette. 

3. Næste møde i stiftsudvalget 

1. Den 31. maj kl. 15.15 – 17.00 

4. Eventuelt 
1. 3.-4. februar – møde – Ib Ansgar tager med på konferencen betalt af stiftsudvalget 

kasse. 

 

 

Referat ved Daniel Ettrup Larsen 
 


