FAQ om provstisamarbejdet!
Hvad er provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter?
Provstisamarbejdet er et samarbejde mellem en række provstier i folkekirken, som er etableret efter § 43
og 43b i Menighedsrådloven. Der er pt. 8 provstier, som har tilsluttet sig som medlem. Ethvert provsti i
folkekirken har mulighed for at tilslutte sig samarbejdet.
Hvorfor lave dette samarbejde?
Samarbejdet har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark inden for
særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken.
Arbejdet har en koordinerende og udviklende rolle med henblik på at understøtte migranters lokale
tilknytning til folkekirken.
Hvordan fungerer provstisamarbejdet?
Provstisamarbejdets medlemmer har besluttet at fokusere sine kræfter på to sproggrupper til at starte
med, nemlig farsitalende og arabisktalende. I den farsitalende indsats er der ansat en koordinator 25
timer/ugen. Koordinatoren rejser i hele landet og har til opgave at understøtte det lokale arbejde, fx ved at
rådgive præster om kontakten med farsitalende, forestå undervisning og forkyndelse, tolke til farsi, osv.
Koordinatoren arbejder også med tværgående arrangementer som fx undervisningsdage,
sommerkonferencer, online fællesskab for farsitalende, sociale medier på farsi, og meget mere. Kontakt
koordinator for farsitalende her.
For den arabisksprogede indsats er der ved at blive udviklet en strategi og konkretisering af arbejdet.
Hvad koster det?
Medlemskontingentet er fastsat til 50.000 kr. om året pr. provsti.
Repræsentantskab
Repræsentantskabet består af et menighedsrådsmedlem fra hvert medlemsprovsti, udpeget af
provstiudvalget.
Bestyrelsen
Provstiudvalget i Vor Frue-Vesterbro Provsti udgør bestyrelsen for samarbejdet. Vor Frue-Vesterbro Provsti
er desuden hjemsted for provstisamarbejdet, hvilket bl.a. betyder, at samarbejdets ansatte er ansat i
provstiet.
Følgegruppe
Bestyrelsen har udpeget en følgegruppe bestående af personer med særlig indsigt i samarbejdets
arbejdsområde. Den består af følgende personer:
•
•
•
•
•
•

Niels Nymann Eriksen (sogne- og indvandrerpræst i Apostelkirken)
Jens Andersen (formand for stiftsrådet i København og repræsentant for provstisamarbejdets
bestyrelse)
Saeed Kholafazadeh (tandlæge)
Birgitte Rosager Møldrup (migrantpræst i Vejle Provsti)
Lindvig Osmundsen (pastor emeritus, tidl. sognepræst i Bording Kirke)
Søren Dalsgaard (leder af Folkekirkens Migrantsamarbejde)

Daglig arbejdstilrettelæggelse
Den daglige arbejdstilrettelæggelse af arbejdet er pt. delegeret til Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som
via arbejdet i Folkekirkens Migrantsamarbejde har faglig ekspertise på området og kan sikre en
sammenhæng og synergi med det øvrige folkekirkelige arbejde blandt migranter.

