
Referat fra repræsentantskabsmøde for provstisamarbejde om folkekirkeligt 

arbejde blandt migranter 

Den 15. november 2021 kl. 19.00 på Teams. 

Til stede med stemmeret: Anne Kathrine Clausen (Slagelse Provsti), Hanne Hummelshøj (Greve-Solrød 

Provsti), Torben Hjul Andersen (Haderslev Provsti), Bjarne Meervaldt Larsen (Frederikssund Provsti), 

Thomas Lassen (Vor Frue-Vesterbro Provsti). 

Øvrige tilstedeværende: Erik Holmgaard (Haderslev Provsti), Carsten Ørum Jørgensen (Holstebro Provsti), 

Jeppe Ladegaard (medarbejder i provstisamarbejdet), Jens Andersen (følgegruppen), Niels Nymann Eriksen 

(følgegruppen), Birgitte R. Møldrup (følgegruppen), Søren Dalsgaard (Folkekirkens 

Migrantsamarbejde/Folkekirkens mellemkirkelige Råd). 

Ikke til stede: Sønderborg Provsti, Fredericia Provsti, Lejre Provsti. 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og formalia 
Jens Andersen bød velkommen. 
Jens Andersen blev enstemmigt valgt som ordstyrer. 
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 
 

2. Beretning fra bestyrelsen og følgegruppen. 
Der var forud for mødet udsendt skriftlig beretning, som blev præsenteret mundtligt. 
 
Spørgsmål og kommentarer: 

• Hvem er målgruppen og hvor mange er kristne? Blandt farsitalende er ca. 1400 medlem af 
folkekirken, og ca. 1700 med arabisk baggrund er medlem. Migranter i Danmark omfatter 
både flygtninge og personer med andre typer opholdsgrundlag. 

• Ønsket er at skabe gode vilkår for kristne uanset hvor man kommer fra, samt at skabe en 
folkekirke, der afspejler DK’s demografi. 

• Hvis samarbejdet skal have en ordentlig fremtid, er det vigtigt at få flere provstier med. 

• På baggrund af Jeppes indsats med at kontakte provstier er indtrykket, at man bedre kan få 
flere med, hvis vi åbner for arbejde blandt øvrige sproggrupper samt laver differentieret 
kontingentmodel. 

• Provstier kan motiveres til at være med ved at der gøres opmærksom på behov gennem 
provstiets egne præster/menigheder. 

• Opmærksom på at slå et slag for at blive medlem ud fra et solidaritetsprincip. 

• Kan man tænke Himmelske Dage ind i forhold til at gøre opmærksom på 
provstisamarbejdet? 

• Dette er et udviklingsarbejde. Opmærksomhed på, at det er et langt sejt træk. 

• De specifikke målgrupper kan justeres, mens vi går vejen. Opmærksomhed på unge, som 
har dobbelte identiteter. 

• Opmærksomhed på diakonale behov blandt målgrupper. 

• Erfaring fra Holstebro med ansættelse i det tværkulturelle diakonale arbejde. 

• Hvis provstier, som ikke har et konkret arbejde i gang i deres område, ønsker en drøftelse 
af, hvordan man kan gribe det an lokalt, kan man kontakte Søren Dalsgaard. 



 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

3. Orientering om budget og regnskab. 
Budget og regnskab var udsendt forud for mødet.  
 
Indtægtsgrundlaget er pt. 400.000 kr. årligt (8 provstier á 50.000 kr.). Da der er kommet 
indbetalinger før det blev muligt at ansætte medarbejdere, er der lidt overskud, som overføres til 
kommende år. 
 
For 2022 fylder løn til farsi medarbejder 25 timer/ugen mest i udgifterne (317.000 kr.). Desuden er 
der i 2022 udgifter på 54.000 kr. til tidsbegrænset (indtil 30/4 2022) frikøb af medarbejder 12 
timer/ugen til opsøgende indsats i provstier samt til arabisk indsats. Der er i 2022 desuden afsat 
65.000 kr. til aktiviteter for arabisk indsats, som forventes at gå til afholdelse af landskonference i 
bredt folkekirkeligt samarbejde. 
 

4. Drøftelse af det kommende års arbejde 
Der var ingen yderligere kommentarer end dem, som fremkom under drøftelsen af beretningen. 
Bestyrelsen og følgegruppen tager repræsentantskabets input med i det videre arbejde. 
 

5. Fastsættelse af medlemsbidrag 
Jens Andersen fremlagde det udsendte forslag til model for differentieret kontingentbidrag på 
baggrund af udskrivningsgrundlaget i det enkelte provsti. Begrundelsen for en differentieret model 
er at skabe en mere fair byrdefordeling ud fra det enkelte provstis formåen, hvilket også vil 
forventes at kunne skabe større incitament hos nye provstier til at blive medlem. 
 
Repræsentantskabet drøftede fordele og ulemper ved forskellige modeller. Nogle provstier vil ikke 
tage vel imod en øgning af deres kontingentbidrag ud over 50.000 kr. Samtidig var der generelt 
forståelse for en differentieret model.  
 
Følgende blev enstemmigt vedtaget: 

• Den fremlagte differentierede kontingentmodel beregnet ud fra udskrivningsgrundlaget x 
0,000005 blev vedtaget.  

• Provstier, som måtte modsætte sig at skulle betale mere end 50.000 kr., vil ikke blive 
forpligtet dertil.  

• Den nuværende andel af udskrivningsgrundlaget på 0,000005 vil blive taget op til drøftelse 
på repræsentantskabsmødet næste år. 

 
6. Evt. 

Intet at bemærke. 
 

16.11.2021/Ref.: Søren Dalsgaard 


