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KIRKER OG KOMMUNER



Kirker og kommuner kan med fordel samarbejde om at 
møde udfordringer i lokalsamfundet.

Begge parter arbejder med mennesker, der er i en sårbar 
situation: Ensomme ældre, mennesker i sorg, demens-
ramte, udsatte børnefamilier, misbrugere og ikke mindst 
flygtninge.

Integration er et område, hvor det er naturligt, at den 
lokale sognekirke samarbejder med kommunen – og 
omvendt. Det handler jo om de samme mennesker.

Fælles om at løfte integrationen

Det er en god idé at holde et hilse-på møde, hvor man 
åbent taler om fælles berøringsflader og
samarbejdsmuligheder.

Helt lavpraktisk kan kommunens socialbudget og 
kirkens integrationsbudget supplere hinanden. 
Et stigende antal kirker har ressourcer til rådighed til  
at løse tværkulturelle opgaver. Derfor er det win-win at 
samarbejde.

 Hvordan komme i gang? 

Læs videre og se eksempler på det gode samarbejde!



Kvaglund Kirke ved Esbjerg har et unikt samarbejde med 
Esbjerg Kommune. Kirken køber Folkebiblioteksbygningen 
i bydelen Kvaglund af kommunen og ombygger det for 
ca. 20 mio. kr.

Kvaglund kirke har indgået en lejeaftale med 
kommunen, så biblioteket og 
bydelsprojektet 3-i-1 kan fortsætte 
deres aktiviteter i det nye Folkehus 
sammen med kirkens aktiviteter.

Kvaglund er hjemsted for Folkekirkens 
Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC). 
Centret fungerer som videns-
og aktivitetscenter. FTC har foruden guds-
tjenester tilbud om international mandeklub, 
international kvindeklub og sprogcafé.

I Kvaglund har 30 procent af indbyggerne anden 
etnisk herkomst end dansk. Sognet er repræsen-
teret af 40 forskellige nationaliteter.

Kirke køber folkebibliotek Samarbejde om udsatte familier

På henvisning fra Interkulturelt Team i Svendborg Kommune 
tager Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde

(FTS) hånd om familier, der akut er i en særlig sårbar 
situation. Det kan være helbred, dødsfald, 

manglende trivsel i skolen eller problemer med 
opholdssituationen.

Ved behov samarbejder FTS også med 
familieafdeling og skole. FTS udvikler 

familieprojekter, senest omkring ferie-
aktiviteter for alle og udviklingsfremmende 
samspil i familien. Både Jordemoderhus og 

sundhedsplejen henviser kvinder til 
projektets Internationale Mødregruppe, 

hvor Sundhedsplejen bl.a. laver oplæg om 
trivsel for mor og baby.

Det seneste fælles kulturevent var et ukrainsk 
mad- og musikarrangement i en af byens kirker. 

I 2021 modtog FTS Svendborg Kommunes 
Frivillig SocialPrisen for sin tværkulturelle

 indsats og for at fremme frivillighed blandt 
flygtninge og indvandrere.

Læs mere på www.ftc-ribestift.dk

ESBJERGESBJERG SVENDBORGSVENDBORG

Læs mere på www.fts-svendborg.dk



Knytter bånd til de lokale

Fire folkekirker i Hvidovre var nogle af de første til at holde 
andagter for ukrainerne, hvor flygtningene kunne finde ro 

til refleksion i kirkerummet samt lære folk i 
lokalområdet bedre at kende.

De fire folkekirker udgør Tværkulturelt Fælles-
skab, hvor blandt andet syriske, afghanske og 

ukrainske flygtninge deltager aktivt. Fælles-
skabet favner både dem, der er kommet til 

landet som flygtninge, og dem,
som er kommet hertil for at arbejde.

Tværkulturelt Fællesskab indbyder til 
fællesspisning med oplæg, sammenkomster 

i den lokale spejderhytte, udflugter,
 tværkulturel lejr, børneaktiviteter og herre- 
og kvindearrangementer. For Tværkulturelt

Fællesskab handler det om at skabe netværk 
for livet. De ønsker at bygge bro på tværs af 

etnicitet, kultur og religion, hvilket er vigtigt for 
både “gammeldanskere” og “nydanskere”.

I Gladsaxe-Herlev Provsti er 22,5 procent af borgerne 
indvandrere eller efterkommere, og derfor er provstiets 
11 folkekirker gået sammen om at udvikle en mere 
mangfoldig kirke gennem fællesprojektet 
Tværkulturel Kirke.

Tværkulturel Kirke arbejder for at inddrage 
mennesker med udenlandske rødder i folke-
kirkens fællesskab. Det sker blandt andet 
gennem venskabsfamilier, der hjælper 
ukrainske familier med at finde sig til 
rette i lokalsamfundet, månedlige 
fællesspisningsarrangementer, og 
gennem internationale gudstjenester med 
asylansøgere fra Avnstrup. Gudstjenesterne 
foregår på engelsk og oversættes til farsi.

Alle arrangementer udvikles i tæt samarbejde 
med lokale foreninger, kommunale aktører, 
andre trossamfund mv.

Kirke skaber holdepunkt
GLADSAXE OG HERLEVGLADSAXE OG HERLEV HVIDOVREHVIDOVRE

Læs mere på www.tvaerkulturelkirke.dk Læs mere på www.strandmarkskirken.dk/aktiviteter/
tvaerkulturelt-faellesskab



F O L K E K I R K E N S  M I G R A N T S A M A R B E J D E

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg, Tlf. 33 11 44 88 
Mail: interchurch@interchurch.dk. Web: www.migrantsamarbejde.dk.

Hvad er kirkens styrker i integrationsarbejdet?Hvad er kirkens styrker i integrationsarbejdet?
Sognekirker har lokalkendskab, netværk og særlig forståelse 
for udsatte grupper. Hvor kommuner er stærke i at skaffe 
bolig og arbejde, kan kirken møde sociale og eksistentielle 

behov. Kommunen står for sprogundervisning. Kirkerne 
bidrager mange steder med sprogtræning i sprogcaféer.

Er kirkens integrationsarbejde forkyndende?Er kirkens integrationsarbejde forkyndende?
Mange kirker er vant til at tænke samskabende og er helt 

indforståede med at holde sociale indsatser og
forkyndelse adskilt.

Kan kirken også hjælpe folk med anden eller ingen religion?Kan kirken også hjælpe folk med anden eller ingen religion?
Folkekirken er kirke for hele folket, uanset baggrund. Derfor 
er der mange eksempler på velfungerende kirkelige sociale 

tilbud, der går på tværs af kultur og religion.

Hvem skal jeg kontakte?Hvem skal jeg kontakte?
Kontakt provstikontoret. Provstier er Folkekirkens pendant 
til kommunerne og følger som regel kommunegrænserne. 

Se www.provsti.dk.
Find desuden lokalansatte præster og tværkulturelle

 medarbejdere på www.migrantsamarbejde.dk.

Svar på almindelige spørgsmål:


