
Møde i Stiftsudvalget for mission og religionsmøde den 31. maj kl. 15-17  

Afbud fra Biskop Elof Westergaard, Sognepræst Kirsten Katrine Tilma, Jette Dahl. 

Til stede: 

Sognepræst Gert Frost Nicolajsen, Fhv. amtscenterchef Ib Ansgar Jensen, Sognepræst Elin Hjuler-
Sørensen, Sognepræst Poul-Erik Kammersgaard, Stiftspræsterne Heinrich Pedersen, og Daniel 
Ettrup Larsen. 

Referat: 

1. Velkomst  

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Siden sidst  

a. Indsatsen ift. Asylcentrene  

i. Der er fem asylcentre i vores stift nu, lokale kristne har kontakt til dem alle. 
Thyregod, Hviding og Løgumkloster samt børnecentre i Toftlund og Tønder. 
Der er kristendomskurser i Hviding og Løgumkloster og oversættelse til farsi 
i Nr. Løgum kirke om søndagen. Der er desuden sociale aktiviteter og sprog 
café flere af stederne. 

ii. Der forventes en del deltagere på sommerlejren i uge 26 i Løgumkloster fra 
asylcentrene både i Haderslev og Ribe Stifter. Vi håber, de får lov at få fri fra 
centrene, så de ikke skal registreres i løbet af ugen i centeret. 

 

b. Møde med provsterne v. Landemodet 

i. FTC blev udfordret af provsterne til at fokusere mere på de bosatte, ikke kun 
flygtninge, men også de østarbejdere, som bor i de mange landsogne i 
stiftet. 

ii. Der blev delt et overblik ud over tværkulturelle aktiviteter i hvert provsti. 
Samlet 30 steder i stiftet og mindst 3 steder i hvert provsti. 

iii. En idé som kunne være med til at udbrede kendskabet til FTC i provstierne; 
kunne man præsentere FTC på en professionel måde med en video, som når 
længere ud end et kursus. Daniel sender et link til udvalget om Sprog Café 
som eksempel. 

iv. Der blev opfordret til at ansætte kirke og kulturmedarbejdere i hvert provsti 
med fokus på tværkulturelt arbejde. 

 



c. Aktuelt i FTC 

i. Tværkulturel kristne sommerlejre i Løgumkloster. Der er tilmeldt 165 
deltagere til familielejren i uge 27 og en lille venteliste, der forventes 80 – 
100 deltagere i uge 26, som kun er for voksne. 

ii. Bevilling fra stiftsudvalget til sommerlejr på kr. 22.000. Der blev redegjort 
for status på økonomien på lejrene i 2017. Der mangler nu under kr. 25.000 
for at det kan løbe rundt og flere penge er på vej. Desuden har Skads provsti 
stillet underskudsgaranti, hvis det ikke går op. 

iii. Der skal søges ved provstierne for lejrene i 2018 i august. Det anbefales at 
søge de fire mest involverede provstier i de to stifter; Kolding, Haderslev, 
Skads og Tønder provstier. Vi lægger op til, at biskoppen tager kontakt med 
biskop Marianne Christiansen for at finde en mere permanent løsning for 
lejrene fra 2018 og fremefter. Blot kr. 20.000 årligt fra hvert af de fire 
provstier vil løse problemerne. Resten vil uden problemer kunne samles ind 
via fonde, Y´s Men´s Clubs og private. 

iv. Sprog Café projektet kører godt, der forventes af starte nye sprog caféer op i 
juni i Gram, Oksbøl og Tarm. I august starter det op i Bramming og Toftlund. 
Projektet afsluttes, evalueres og revideres før 1. juli, hvorefter støtten fra 
Folkekirkens Udviklingsfond udbetales. 

v. Der er to kvinder og to mænd i praktik i Kvaglund kirke. Inge og PM arbejder 
sammen med de fire fra henholdsvis Eritrea og Syrien. Der er lavet en mere 
formel aftale med kommunen angående praktik. 

vi. Bevilling til FTC fra Stiftsrådet er på plads for 2018 med en lille stigning. Det 
samme forventes fra Skads provstiudvalg ved deres budgetlægning.   

 

d. Forbønsgudstjenesterne 

i. Der er kendskab til flere steder, hvor det er blevet afviklet i 2017 

ii. Måske kan vi i fremtiden minde kirkerne om af og til, at kristne bliver 
forfulgt rundt omkring i verden, så de enkelte kirker kan huske dem i forbøn 
og markere det ved gudstjenesten en gang imellem. Gerne med en personlig 
beretning. Drejebogen kan sendes ud en gang om året. 

 

e. Nyt fra stiftspræsterne (der er afsat 5 minutter til hver – til gengæld må der gerne 
komme en skriftlig status på forhånd) 



i. Heinrich Pedersen sidder i Folkekirke og Religionsmøde og styret for 
Areopagos og Israelsmissionen. De andre ting er nævnt under andre 
punkter. 

ii. Daniel Ettrup Larsen, under andre punkter. 

 

4. Kommende arrangementer  

a. Forbønsgudstjenester for forfulgte kristne  

i. Det er nævnt ovenfor. 

b. Studiedag om konvertering og dåb for præster og andre involverede 

i. Foreløbigt program udleveret. Det rettes til og sendes ud i næste uge, en 
vigtig drøftelse, som vi har brug for, uanset hvor mange der tilmelder sig. 

ii. Heinrich laver PR arbejde for inspirationsdagen og Daniel tager imod 
tilmeldinger. Stiftsudvalget dækker udgifter til frokost og kaffe. 

 

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

a. Vi har haft meget fokus på alle dem, der er kommet til Danmark fra andre lande, 
men vil gerne skabe fokus på kirken i verden, også i dette udvalg. 

b. Kunne man invitere tidligere missionærer med ind i det internationale arbejde? 

c. I Haderslev Stift arbejder man på at begynde ”præster uden grænser”. Tilsvarende 
kunne ske i Ribe Stift, så præster i stiftet via studieorlov kan arbejde som præst i et 
andet land og tage inspirationen med hjem fra kirken ude i verden. Eller invitere 
folk her til fra andre landes kirker. 

d. Dette kan foregå i samarbejde med mellemkirkeligt stiftsudvalg. 

e. Heinrich Pedersen går videre med at undersøge dette område og kontakter 
relevante personer og vender tilbage med oplæg til drøftelse i udvalget. 

f. Daniel tilføjede, at der er et vist sammenfald mellem det internationale og FTC´s 
arbejde i Ribe Stift. Flere tidligere missionærer er involverede i sommerlejre og 
lokalt tværkulturelt arbejde og bevarer hjertet for international mission mens de er 
involveret i arbejdet med nydanskere i lokal mission i deres by. Et tværkulturelt 
engageret ægtepar fra Esbjerg arbejder nu igen i Tanzania som missionærer. 

 

 



6. Udvalgets næste møde  

a. Det afklares af formanden, gerne efter inspirationsdagen den 15. sep. Kl. 15.15 – 
17. 

7. Eventuel 

a. Der blev spurgt til udvalgsstrukturen, men dette afklares af det nye stiftsråd, der 
begynder 1. nov. 2017.  

 

Referat ved Daniel Ettrup Larsen 


