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Navn:  

Kirkernes Integrations Tjeneste 

Smallegade 47, 2000 Frederiksberg. 

Emne: Migrantmenigheder og folkekirke bygninger som tages ud af drift. 

Målgruppe:  

Primær målgruppe er nogle af de 260 migrantmenigheder som findes i Danmark og som har brug 

for et mødested eller en kirke til at afholde deres aktiviteter. Der fokuseres primært på København. 

Sekundær målgruppe er de menighedsråd som administrerer en lukningstruet folkekirke og som har 

brug for alternative løsninger til brug af bygningen. 

Tid, sted og aktør:  

KIT har gennem 2013/14 afholdt møder med en række folkekirker og provstier. 

Der er afholdt møde i Amager provsti og Glostrup Provsti, hvor en række folkekirkepræster har 

medvirket og fået information omkring migrantkirker og deres udfordringer. 

27. august i Amager Provsti (Filipskirken) 4. Februar 2014 i Glostrup Provsti. (Brøndby Strand) 

KIT har stået for informationen.  

Der er indgået aftale om brug af folkekirkelige lokaler i ca. 20 folkekirker i København. 

I forbindelse med de lukningstruede kirker har der været afholdt møde med Vesterbro sogn (Ansgar 

kirke og Bavnehøj), Luther kirke på Østerbro, Utterslev (Bellehøj), Kirkefondet. Der har været 

kontakt til en række lukningstruede folkekirker, som så senere hen blev taget af listen.   

Der er afholdt møder med 22 migrantmenigheder omkring mulighed for at erhverve en 

lukningstruet folkekirke. 

Opnået støtte:  

100.000 kr. Der er udarbejdet regnskab for dette. 

Projektets formål:  

Projektet har haft som formål at undersøge muligheder for at migrantmenigheder kan benytte 
folkekirkens bygninger. Dette kan både være i de tilfælde hvor en folkekirke er lukningstruet, 
men også i et almindeligt lejemål i en eksisterende folkekirkebygning. 

Projektet ønsker at finde modeller for hvordan en lukningstruet folkekirke kan overgå til brug for 

migrantmenigheder. 

Projektet ønsker også at flere migrantmenigheder generelt indgår i lokale samarbejder omkring brug 

af bygningen til gudstjenester, f.eks. søndag eftermiddag. 
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Projektets indhold:  

Projektet har afholdt en række informationsmøder med præster og menighedsråd i Folkekirken. Der 

er afholdt møder for præsterne i 3 provstier. (2 provstier havde et fællesmøde på Amager) 

Møderne har dels haft til formål at informere om migrantmenighedernes antal, geografi, behov og 

dernæst at give basis forståelse for årsagen til at migrantmenigheder opstår. 

Der har været en indgående dialog og samtale omkring migrantmenighedernes forskellige 

udtryksformer, konfessioner, historie og begrundelse for at virke som de gør. 

Der har gennem året været dialog med menighedsråd i lokale folkekirker omkring brug af både 

lukningstruede, men også fungerende sognemenigheder. Nedenstående er eksempler på sådanne 

samtaler og aftaler. 

Lutherkirke 

Projektet har medvirket til at 3 migrantmenigheder kunne benytte Lutherkirken på Østerbro, som 

stod på listen over lukningstruede folkekirker. Gennem samtaler og aftaler er det udmundet i at 

Lutherkirke ikke skulle lukkes, men at den lokale sognemenighed kunne benytte lokalerne i løbet af 

ugen, mens 3 migrantmenigheder kunne benytte kirken om fredagen og søndagen, hvor der så 

afholdes 3 gudstjenester. 

Bavnehøj kirke 

En række migrantmenigheder ytrede ønske om at købe Bavnehøj kirke. Vi har afholdt møde med 

Vesterbro Sogn omkring både Bavnehøj og Ansgar kirke, samt omkring samarbejde generelt. 

Udfaldet blev at den serbiske ortodokse menigheder købte Bavnehøj kirke, men der var flere som 

bød. 

En række andre folkekirker har indgået lejeaftale og samarbejdsaftale med brug af kirkelokale eller 

menighedshus. Det er f.eks. Alle Helgens kirke, Johannes kirke, Korsvejs kirken, Adventkirken, 

Fredens Kirke, m.fl. 

Erfaringer og resultat:  

Det har været en god proces at starte på projektet. Projektperioden på ét år har været alt for 
kort og processen med at finde ud af hvilke folkekirkebygninger som skulle tages ud af drift 
blev udskudt flere gange, for til sidst at ende med kun 5-6 lukninger. 

Erfaringen er at det tager lang tid og at beslutningen omkring at købe/sælge/lukke er lang. De 

bygninger som er overgået til Kirkefondet viste det sig blev prissat meget højt af Kirkefondet og det 

har derfor ikke været muligt for migrantmenigheder at købe dem. Både Samuel kirke og Ansgar 

kirke er derfor solgt til anden side. Der har været en god dialog med kirkefondet og den vil fortsætte 

efter projektudløb omkring andre kirkebygninger. 

Konkret brug af kirkebygninger 

Det har været en meget god proces at deltage i dialogen med Lutherkirke, hvor det er endt med at 2-

3 migrantmenigheder har fundet en brugsløsning med det lokale sogn. Dette har også medført at det 

lokale sogn har fælles aktiviteter en gang imellem med migrantmenighederne. Resultatet er at hvor 

der tidligere var max 20 personer til gudstjeneste på en søndag, så er der i dag ca. 200 til 3 

gudstjenester, samt en række aktiviteter til gavn for sognet i løbet af ugen. 
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Det er positivt at Bavnehøj kirke er fortsat i kirkeligt regi og at der nu er en migrantmenighed som 

ejer. 

Det er positivt at en række folkekirker nu udlåner/udlejer deres bygning til brug for 

migrantmenigheder, som så kan holde deres gudstjeneste i en eksisterende kirkebygning.  

Samarbejdsaktiviteter 

KIT arbejder på at udlån af kirkebygningen er mere end bare en lejeaftale. Vi har foreslået de lokale 

sogne og migrantmenigheder at samarbejde omkring flere ting. Det kan være aktivitetsdage, 

fællesmøder og fælles gudstjenester en gang i mellem. 

 

Information 

Det er vores erfaring at der løbende er brug for information til danske menigheder omkring 

migrantmenighedernes egen forståelse, liturgi, konfession, udtryksformer og måde at være 

migrantmenighed på. Det er ligeledes behov for at give information om det faktum at mange 

nydanskere faktisk har en kristen oprindelse og ønsker at deltage i et kirkeligt fællesskab. 

Information, sogneaftner, dialog og samtale hjælper til en bedre forståelse af hinanden. Denne 

information er vigtig overfor den danske menighed inden det besluttes at udleje til en 

migrantmenighed. KIT vil fortsætte dette informationsarbejde efter projektudløb. 

 

Læs om projektet her:  

KIT har udarbejdet flere rapporter omkring migrantmenigheder. Der er udarbejdet breve og forslag 

til modeller for hvordan et samarbejde med migrantmenigheder og lokale folkekirker kan brug Der 

kan læses mere på www.migrantmenigheder.dk. 

KIT har udarbejdet forslag til lejeaftale og samarbejdsaftale. 

 

Øvrige oplysninger:  

 

http://www.migrantmenigheder.dk/

