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18. januar 2016 

 

Referat af F. U. mødet mandag 18. januar 2016 i Emmersbæk kirke, 
Asger Højlundsvej 1, 9850 Hirtshals. 

 
Til stede på mødet var: John Kristensen; Kirsten Nielsen; Niels Christian 
Kobbelgaard; Arne Silkjær; Julie Laursen; Ole Valsson og Finn Carpentier 
foruden Jacob Stensig Henneberg fra Mission Afrika, der var inviteret til en 
samtale om fremtidens volontørarbejde. 
 
Fraværende efter afbud:  Pia Merete Ploug Kirkegaard; Grethe Hedemann 
Sørensen; Villy Sørensen; Inge Ralbjerg og Sophie Nordentoft, der har bedt om 
at få sit medlemskab sat på stand bye. 
 
Indledning:  Formanden John Kristensen indledte mødet med velkomst 
herunder en særlig velkomst til Jacob Stensig Henneberg fra Mission Afrika. 
Derpå fortsatte John med andagt som tog udgangspunkt i teksten fra Esajas 
kap 60,1-6. Vi indledte med at synge salmen ”Guds kærlighed ej grænse véd”, DDS 
365. Selve andagtsordene havde som tema at holde fast i troen trods alle de 
trængsler, der møder os undervejs igennem liv og hverdag. Det mægtede man i 
Etiopien i den tid, John var dér, men deres situation dengang er de manges 
situation i dag også her hos os, hvor vi møder asylansøgere og migranter, der 
er flygtet fra deres hjemlande på grund af forfølgelser og trængsler. Til trods 
herfor har de formået at gribe og holde fast i troen  -  og nu, hvor de er på et 
fristed vil de gerne døbes, hvad man tidligere af frygt for repressalier ikke turde 
gøre i hjemlandene bl.a. i Iran. Et forhold, der viser, at kirken har fremgang 
trods alt, hvad der står den imod. Og med tiden, kan man håbe, vil det måske 
lykkes de ny-døbte og ny-kristne at vende tilbage til deres egne lande og med 
sig bringe kristentroen og få den forkyndt. Der er med andre ord en fremtid. 
Der er et levende håb. 
 
Forinden formandens indledning var der morgenkaffe med rundstykker og en 
masse god snak, hvor vi blandt andet kunne høre Ole Valsson fortælle om 
Emmersbæk kirke og om det rige kristenliv, der udspiller sig her med deltagelse 
af både lokale, af flygtninge og af asylansøgere. Mange kirkeretninger bruger 
kirken og er rigtig gode til at give hinanden plads og få tingene til at fungere. 
Ole fortalte også om det arbejde, der gøres fra Tværkulturel Side med at få ”de 
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fremmede” ind i fællesskabet. Man hjælper med praktiske ting og f.eks. med 
udfyldning af diverse skemaer, som kræves af myndighederne. Det giver 
sommetider store udfordringer bl.a. af sprogmæssig karakter, men det virker. 
Ole fortalte, at ”klientellet”, som kommer på stedet er et rimelig stabilt klientel. 
Hirtshals er ikke nogen ”gennemgangslejr” med en konstant udskiftning af 
beboere. På skift er der mellem 40 og 60 personer knyttet til stedet, hvor man 
er ”ansat” 15-20 frivillige.  
 
 
Herefter gik vi i gang med dagens program. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

o Dagsordenen godkendt, men gav anledning til drøftelse af 
Sophie Nordentoft situation efter hendes ansættelse i en stilling 
som stiftskonsulent for ”kirken på landet”. Som bemærket ovenfor er 
hendes forhold til Stiftsudvalget indtil videre sat på stand Bye. 

o Endvidere blev Pia Merete Ploug Kirkegaards stilling drøftet, idet 
der i hendes ansættelse råder ret meget uklarhed over, hvor 
meget hun skal være involveret i Stiftsudvalgets arbejde. 
Afklaring afventes. 

o Dette og andet understreger igen den usikkerhed, der præger 
Stiftsudvalgets arbejde og den frustration, nogle i udvalget sidder 
med i forhold til, hvad der er udvalgets indhold og arbejdsområde. 

o John Kristensen understregede som så ofte før virkeligheden, at 
det ikke er os, der råder for Udvalgets skæbne og fremtid. Man 
kunne få lyst til at føje til, at så meget desto mere nødvendigt er 
det, at den/de ansvarlige træder i karakter.  

o Lige nu er der mindst én i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission, 
der sidder med en fornemmelse af, at vi modarbejder hinanden i 
Stiftet i stedet for at arbejde sammen mod det fælles mål  -  og 
hvem er det lige, der har glæde af det? 

o På forespørgsel fra Julie Laursen om den eksisterende liste over 
migrantmenigheder blev det meddelt, at listen løbende opdateres, 
men ting tager tid  -  desværre. Opdatering er på vej.              
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2. Volontører 
o Mødet med Jacob Stensig Henneberg mundede ud i en aftale 

mellem Jacob og Arne Silkjær om at danne et mini-udvalg, der i 
løbet af de kommende måneder vil barsle med et forslag om, 
hvordan man konkret kan komme i gang med volontørarbejdet. 

o Volontørarbejdet var i det hele taget temaet for Jacobs deltagelse 
i mødet her, og der udspandt sig en længere og spændende 
samtale om muligheder frem og tilbage. Baggrunden for Jakobs 
deltagelse skal søges i det forhold, at det tidligere volontørprojekt 
i Thy-Mors er ophørt, jf. mødereferat fra 10. november 2015 
punkt 9. 

o John bemærkede forbindelsen imellem volontørprojektet og hans 
andagt i dag om ”kirke på kryds og tværs”. Mulighederne er mange. 
Det handler bare om at gribe dem og dermed knytte direkte 
forbindelse/kontakt til kirken i den tredje verden. Det koster 
penge, men det må løses. 

o Eksisterende muligheder er bl.a.:   
x seniorvolontør, der er gode til praktisk arbejde og bygge 

fællesskaber. 
x provstivolontør, som et provstiengagement 
x unge gymnasieelever med ophold ude og 

foredrag/undervisning hjemme i samarbejde med det lokale 
gymnasium og med gymnasiepræsten og/eller med 
menighedsrådet 

x stiftsvolontører  -  en opgave for hele stiftet 
x menighedsrådet som udsendende myndighed. I den 

forbindelse efterlyste Julie Laursen hjælp og vejledning 
o En pointe ved at udsende unge/studenter eller andre i den 

aldersgruppe er, at vi her har nogle, der matcher de unge og taler 
deres sprog. 

o Berørt i samtalen med Jacob Stensig Henneberg blev også 
vigtigheden af at nå de helt unge med budskabet og emnet. Med 
henvisning til den store betydning SAT 7 har haft i Mellemøsten, 
hvor en stor del af børnene og de unge  -  bl.a. i Saudi Arabien og Iran  -  
lytter til den kristne radiostation, blev trukket linier til det 
betydningsfulde i at nå børnene og de unge her i landet igennem 
arbejdet med mini-konfirmander, konfirmander, i folkeskolen og i 
gymnasiet.    
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o Muligheden for venskabsmenigheder blev ligeledes omtalt bl.a. 
med en henvisning til et projekt, man har kørende i Skalborg 
kirke 

o I forholdet mellem Stiftsudvalget og Mission Afrika var det Jacobs 
tanke, at vi som de ”lokale” kunne levere arbejdskraft til et projekt 
og Mission Afrika ekspertisen. Vigtig er i hvert fald at bygge op 
om et samarbejde, hvad netop den foran omtalte arbejdsgruppe 
mellem Jacob Stensig Henneberg og Arne Silkjær vil have som 
grundlag for de drøftelser, der skal foregå i deres regi. 

o Med hensyn til udsendelse af volontører blev der indgående spurgt 
til udgifter i forbindelse med udsendelse og om sikkerheden for de 
unge. Jacob gav udtryk for, at den samlede udgift på udsendelse i 
en periode på 4 måneder er omkring 30.000 kr alt inclusive. Ifølge 
Jacob er sikkerheden i top. 

o Ifølge Jacob udsender Mission Afrika volontører til Sierra Leone og 
til Syd Cameroun.   
 

 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (10. november 2015) 

o Referatet godkendt uden bemærkninger 
 
 

4. Løbende sager 
o Der holdes møde for de tre Stiftsudvalg:  Stiftsudvalget for 

Folkekirkens Mission, Stiftsudvalget for Folkekirke og 
Religionsmødet, Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg torsdag den 
17. marts 2016 klokken 17.00 i Bispegården. Niels Christian 
Kobbelgaard undersøger hos biskoppen, hvem der indkalder til 
mødet. 

o Folkekirkens Mission afholder i samarbejde med andre 
organisationer Missionskonference den 7.-9. juni 2016 i Haslev. 
En del af konferencen holdes i Løgumkloster i TPC regi. John 
Kristensen har tilmeldt sig konferencen fra vores udvalg.  

o Til mødet mellem Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Stiftsråd og 
Udvalg 5.-6. februar 2016 på Vejle Center Hotel deltager Bente og 
Finn Carpentier. 
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5. Regnskab  
o I december 2015 blev udsendt brev til Stiftets Menighedsråd om 

støtte til Stiftsudvalgets arbejde 
o Siden udsendelsen er der indkommet 10.900 kr til Stiftsudvalget, 

sådan at den aktuelle kassebeholdning udgør cirka 17.400 kr  -  
således oplyst af udvalgets formand, idet kassereren ikke var til 
stede på mødet. 

 
6. Næste årsmøde 

o Næste årsmøde afholdes søndag 9. oktober 2016 i Sankt 
Catharinæ sogn, Hjørring. John Kristensen laver aftale med provst 
Thomas Reinholdt Rasmussen. 

o Vi forventer årsmødet knyttet sammen med stedets normale 
søndagsgudstjeneste med efterfølgende spisning og årsmøde i 
sognelokaler. 

 
7. Folkekirkens asylsamarbejde 

o John Kristensen redegjorde for en opstået situation i efteråret 
2015, hvor han var blevet kontaktet af sognepræst på Vesterbro i 
København Niels Nymann Eriksen om en gruppe flygtninge på vej 
til Aalborg. På forespørgsel blev arrangeret et ”julearrangement” i 
Margrethekirken den 21. december 2015. Arrangementet har fået 
flotte omtaler alle steder fra. Desværre har det givet et underskud 
på 5.945 kr, et underskud, som udvalget gav sin fulde tilslutning 
til at dække. 

 
8. Provstikomiteer 

Der henvises til referatets punkt 2, men det står fast, at et oplagt 
projekt for en provstikomite / et provsti at gå i gang med er 
udsendelse af én provstivolontør 

 
9. Ansøgninger 

o Der forelå takkeskrivelse fra Miriams mor for støtte på 2.500 kr til 
Miriams arbejde som volontør på værested for multihandicappede 
i Jerusalem arrangeret af Ordet og Israel, jf. referat fra sidste 
møde punkt 8,2 
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o Ansøgning fra Brønderslev til støtte af Tværkulturel Sommerlejr 
2016 med 10.000 kr. Ansøgningen blev imødekommet med det 
fulde beløb. 

o Tværkulturel Sommerlejr, der har flere år på bagen, er et 
arrangement, der afvikles på Hørby Efterskole som familielejr. 
Lejren afvikles over 5 dage i uge 26. For arrangementet står Indre 
Mission, Luthersk Mission samt lokale engagerede. Der er i høj 
grad tale om en kristen sommerlejr, og lejren samler såvel etniske 
danskere som ny-danskere. 

 
10. Nyt fra selskaber m.fl. 

o Niels Christian Kobbelgaard fortalte, at DanMission fra 1. marts 
2016 får ny generalsekretær. Det er Jørgen Skov Sørensen, der 
afløser Mogens Kjær. 

o Julie Laursen gjorde opmærksom på, at der i Jammerbugt provsti 
var nedsat et visionsudvalg  -  og spurgte efter og undrede sig 
over, hvorfor ikke provstikomiteen var repræsenteret dér. Hun har 
påtalt det på rette sted. 

o John gjorde lidt ”reklame” for Tværkulturel Center og deres 
forskellige udgivelser, aktuelt for bogen ”mellemøstlige kristne i 
Europa”. 

 
11. Eventuelt - herunder næste møde 

o Næste møde holdes tirsdag 10. maj 2016 klokken 10.00 i 
Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg 167, Nr. Sundby 

o Indleder på mødet er Niels Christian Kobbelgaard 
 
 
Således nogenlunde opfattet af mig 
 
Venlig hilsen 
Finn Carpentier 
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