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Navn: Migrantmenigheder og folkekirken: Det gode samarbejde  
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Målgruppe: Præster, menighedsråd, ansatte og frivillige i folkekirken, der kunne overveje at indlede et 
samarbejde med en migrantmenighed (lokaleudlån og/eller fælles aktiviteter), eller som har brug for 
inspiration til at videreudvikle eksisterende samarbejde og tackle udfordringer. Desuden er målgruppen 
migrantmenigheder med interesse for at samarbejde med folkekirken.  

Tid, sted og aktør: Projektet er gennemført i perioden august 2012 - juli 2013 af Tværkulturelt Center, og 
det inddrager erfaringer fra otte stifter, 14 folkekirkemenigheder, 18 migrantmenigheder samt en 
folkekirkelig organisation.    

Opnået støtte: 95.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012.   

Projektets formål: Udarbejdelse af en letlæst, erfaringsbaseret publikation om best practice i opbygning og 
udvikling af samarbejde mellem folkekirkemenigheder og migrantmenigheder med henblik på at formidle 
inspiration, erfaringer og gode råd.        

Projektets indhold: Publikationen "Migrantmenigheder og folkekirken: Det gode samarbejde" (36 sider) 
tager udgangspunkt i en kvalitativ interviewundersøgelse af eksisterende samarbejde mellem 
folkekirkemenigheder og migrantmenigheder i otte stifter. I 15 konkrete case stories, der for de flestes 
vedkommende omfatter udlån/leje af lokaler, fortæller præster, menighedsrådsmedlemmer, 
migrantpræster og menighedsledere om glæder, udfordringer og forventninger til fællesskab på tværs af 
teologi og kirketraditioner. Her sættes ord på frustrationer og faldgruber - og hvordan man kommer videre. 
Desuden fortæller migrantpræster om deres møde med folkekirken og danskernes trospraksis.  Det er 
hverdagsnære og hjertevarme beretninger om at nærme sig hinanden med nysgerrighed og respekt - og 
selv blive berørt og udfordret i mødet. Perspektivinterviews med henholdsvis en dansk indvandrerpræst og 
en iranskfødt migrantpræst sætter de indsamlede erfaringer ind i en bredere forståelsesramme. Idéer og 
gode råd til at komme i gang er samlet i let tilgængelige oversigter. Her findes også en oversigt over 
folkekirker, der allerede udlåner/udlejer lokaler til migrantmenigheder, og som gerne videregiver deres 
erfaringer.  

Erfaringer og resultat: Resultatet af projektet er udgivelsen af hæftet "Migrantmenigheder og folkekirken: 
Det gode samarbejde" (ISBN: 978-87-994128-0-8), der også er lagt ud på Tværkulturelt Centers 
hjemmeside. Hæftet samler eksisterende erfaringer og giver ny viden om forventninger til samarbejde, 
muligheder og udfordringer - set fra begge sider. De mange gode erfaringer, som allerede er gjort, vil kunne 
inspirere flere folkekirkesogne til at indlede et samarbejde med en migrantmenighed eller videreudvikle 
eksisterende samarbejde. Checkliste og udførlige oversigter med idéer og gode råd er konkrete redskaber, 
som menigheder let kan gøre brug af. Hermed kan projektet være med til at åbne folkekirken for værdifuld 
inspiration fra kristne nydanskeres troserfaring, kirketraditioner og kulturelle udtryksformer. Herigennem 
vil folkekirken kunne hente ny og nødvendig inspiration til at være kirke i et samfund, der bliver stadig mere 
multikulturelt og mangfoldigt. Materialet kan anvendes af sogne uden forudgående erfaring.  

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet på Tværkulturelt Centers hjemmeside: 
www.tvaerkulturelt-center.dk.  

For flere oplysninger om projektet kan Tværkulturelt Center kontaktes: tlf. 3536 6535 eller 
info@tvaerkulturelt-center.dk. 

http://www.tvaerkulturelt-center.dk/

