
Tovholder for kirkeligt  
samarbejdsnetværk

opgaver og ansvar



Koordinering styrker 
integrationen

Mange kirker vil gerne gøre mere for at hjælpe de mange flygtninge, der i disse år kommer 
til vores land. Kirkerne er til stede ud over landet med eksisterende fællesskaber, mange 
menneskelige ressourcer, og ikke mindst respekt og forståelse for religionens betydning 
for vellykket integration. Men hvordan får en lokal menighed kontakt til de nyankomne? 

Når en kommune modtager nye flygtninge, er der ofte flere lokale foreninger og frivillige 
netværk, der gerne vil gøre noget. Det betyder, at kommunen skal forholde sig til forskellige 
frivillige aktører, der måske tilbyder det samme. Derfor kan et samarbejde mellem lokale 
kirker og kirkelige foreninger være en fordel. Når kirkerne har en fælles platform, bliver 
det lettere at samarbejde med kommunen og andre aktører – og dermed lettere at få 
kontakt til dem, man gerne vil hjælpe. På den måde er koordinering af kirkernes tilbud 
med til at styrke den lokale indsats for integration af nyankomne flygtninge. 

Haderslev-modellen: Et kirkeligt samarbejde

Et kirkeligt samarbejde kan organiseres på forskellige måder. En model, der gennem flere 
år har vist sig at virke, tager udgangspunkt i erfaringer fra Haderslev. Her har sognekirker, 
kirkelige foreninger og frikirker etableret et lokalt samarbejdsnetværk – Fælleskirkeligt 
Integrations Netværk. Netværket har udpeget tovholdere, der formidler kontakt mellem 
de kirkelige miljøers integrationsarbejde og kommunen, sprogcentret og jobcentret. 
Netværket koordinerer også kirkernes fælles tilbud om venskabskontakter og har taget 
initiativ til nye tiltag som en café for asylansøgere. Sprogcentret og jobcentret hjælper 
med at gøre netværkets tilbud kendt blandt flygtninge. Med inspiration fra Haderslev har 
man i Holstebro og Aalborg etableret Kirkernes Integrations Samarbejde. Og flere andre 
byer er på vej med deres bud. 







 → Initiativtagere indkalder til lokalt fællesmøde (netværksmøde) om kirkernes 
møde med flygtninge, hvor der nedsættes en koordinationsgruppe med repræ
sentanter fra interesserede kirker og kirkelige foreninger. En eller flere tovhol
dere vælges.  

 → Tovholdere fungerer som kontaktpersoner til kirker, menigheder, kirkelige orga
nisationer og foreninger i netværket og har til opgave at rekruttere frivillige fra 
de kirkelige miljøer til netværkets fælles initiativer. 

 → Tovholdere kan også fungere som koordinatorer for lokale venskabskontakt
ordninger. 

 → Tovholdere kan tage initiativ til nye fælles initiativer, når der opstår nye behov. 

 → Tovholdere fungerer som kontaktpersoner til kommunens integrationsafdeling, 
sprogcenter, jobcenter, asylcenter og evt. andre aktører og repræsenterer de 
kirkelige miljøer ved kommunale møder m.m.  

 → Tovholdere har ansvar for at gøre netværkets tilbud kendt gennem publikationer 
og websites m.m. 

 → Tovholdere orienterer løbende andre aktører som Dansk Flygtningehjælp, Røde 
Kors og Venligboerne om kirkernes tilbud og formidler eventuelt samarbejde. 

 → Tovholdere indkalder til regelmæssige netværksmøder og arrangerer eventuelt 
lokale inspirationsdage.

 → Tovholdere informerer de frivillige om kurser, tilbud om sparring og videns
deling samt relevante materialer fra kirkelige organisationer m.fl.    

Tovholdernes opgaver



Tovholdere skal kunne rumme og respektere forskellige teologiske profiler i det kirkelige 
netværk. Fælles initiativer har en diakonal tilgang ud fra ønsket om at møde flygtninge og 
asylsøgere med gæstfrihed, åbenhed, netværk og tilbud om praktisk hjælp i hverdagen. 
Det forudsætter således ikke teologisk enighed.    

Glæden ved at være med til at løfte en højaktuel samfundsopgave og bidrage aktivt til 
respektfuld integration af nye medborgere. Menigheden oplever desuden ofte en forny
else af fællesskabet gennem kontakten med de nye medborgere. Hertil kommer større 
kendskab til andre kirkelige miljøer i lokalsamfundet og oplevelsen af fællesskab på tværs.  

Opgaven som tovholder er i udgangspunktet frivillig men kan med fordel varetages af en 
præst eller kirkelig medarbejder. I enkelte byer har kirkerne valgt at organisere den fælles 
integrationsindsats som en forening med medlemskontingent med henblik på ansættelse 
af lønnet medarbejder.  

Økonomi

Hvad med teologien?

Hvad får kirkerne 
ud af det? 



Sæt ord på samarbejdet

Hvad kan hver part byde ind med?

Hvad forventes af den anden part?

Typiske misforståelser

Nationalt 
netværk

Tovholdere opfordres til at deltage i det 
nationale kirkelige netværk med hen
blik på sparring, opsamling og videns
deling.



ASYLSAMARBEJDE

Kontakt:

For mere information kontakt 

Folkekirkens Asylsamarbejde

interchurch@interchurch.dk

Tlf: 3311 4488

www.asylsamarbejde.dk

→   www.venskabskontakt.dk


