4. halvårsrapport for FTC – januar til juli 2014.
Udvikling i arbejdet og økonomien
Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC) udvikler sig fortsat efter 2 år. Efterspørgslen
hos FTC er stærkt stigende, har været det siden begyndelsen i august 2012 og vil højst sandsynligt
også i fremtiden stige. Flere nydanskere vil komme til vort stift samt flere sogne i stiftet vil
efterspørge hjælp fra centeret til denne opgave med at være kirke både diakonalt og missionalt i
forhold til de nydanskere, der er kommet til deres sogn. Arbejdet i FTC bygger meget på relationer,
og blandt andet derfor er det vigtigt, at FTC har et langt perspektiv.
I udgangspunktet var FTC et treårigt projekt, som har fået bevilget penge, så det kan fortsætte indtil
sommeren 2015. Her i foråret har stiftsrådet efter ansøgning øget bevillingen til FTC til kr. 320.000
om året i 2015 - 2017. Samtidig er Skads provstiudvalg gået ind i arbejdet ved at bevilge kr. 110.000
om året. Dermed er økonomien sikret de næste tre år samtidig med at der sidst på året bliver
mulighed for at øge antallet af timer, så vi fremover er 2½ fuldtidsansatte i projektet. Dermed ser det
ud til, at FTC fremover er en integreret del af Ribe Stifts arbejde.
Lokale aktiviteter og konsulentopgaver
Det gode ved den arbejdsmetode, der er valgt for FTC, er at vi både har en lang række aktiviteter i
forhold til nydanskere i Esbjerg, og at vi som konsulenter kan komme ud i stiftet og hjælpe andre i
gang med tværkulturelt arbejde lokalt. Med den nye bevilling kan flere af aktiviteterne kopieres i
andre sogne i stiftet. Ofte er det starten, der er svær. Derfor vil vi ansatte i FTC gerne tilbyde at
komme ud og være med i planlægning og opstart.
Aktiviteterne i Kvaglund
Der er fuld fart over aktiviteterne i Kvaglund, og vi arbejder
på grænsen af, hvad vi kan nå med de lønnede og ulønnede
medarbejdere, vi har nu. Derfor er der ikke kommet så
mange nye tiltag til i 4. halvår som tidligere. Derimod har
aktiviteterne udviklet sig på den måde, at flere frivillige er
blevet engageret og har taget mere ansvar i de forskellige opgaver.
Med den nye bevilling håber vi at kunne nå længere med projektet og nå flere mennesker i Esbjerg,
end vi allerede gør. Særligt internationale studerende og migrantmenighedernes børn ønsker vi at nå.
Samtidig vil vi øge indsatsen i forhold til andre byer.

FTC som center for Ribe Stift
Det seneste halve år er et stigende antal sogne, som er begyndt at bruge mig som stiftspræst for FTC
på den ene eller anden måde. Dermed er FTC ved at blive det center for tværkulturelt arbejde i Ribe
Stift, som var intentionen med oprettelsen i august 2012. Behovet for hjælp fra FTC til at komme i
gang med internationalt arbejde lokalt vil kun stige i fremtiden. I flere og flere sogne vil man se
muligheder og udfordringer og tage kontakt med os. På det seneste er vi blevet kontaktet af
Agerskov, Vejen, Holsted, Varde, Brørup, Tistrup, Sct. Caterinae i Ribe, Bramming, Løgumkloster,
Toftlund, Ølgod samt Rindom-Ringkøbing.
Desuden er der velfungerende tværkulturelt arbejde i Grindsted og Skjern.
Esbjerg: Ud over Kvaglund kirke, hvor FTC har til huse, er vi i kontakt med mange i Esbjerg. Det er
Sædden, Zion, Jerne og Grundtvig sogne indtil nu. Ved konventer og anden kontakt med præsterne
falder samtalen ofte på det tværkulturelle arbejde.
Dertil kommer kontakt med kirkelige organisationer som KFUM/K, Indre Mission og Markusskolen.
Desuden løbende kontakt med Esbjerg Kommune, bydelsprojekt 3i1, Dansk Flygtningehjælp, der
alle henviser til vores arbejde i Esbjerg, og andre frivillige organisationer.
Jeg har prioriteret Ribe Stift og har indtil nu sagt nej til foredrag
uden for stiftet, men har dog holdt oplæg på to forskellige
netværkskonferencer i Kolding om FTC, samt benyttet
forskellige lejligheder til at tale med flere biskopper om behovet
for at begynde tilsvarende arbejde i andre stifter.
Nørrelandskirken i Holstebro har også været på besøg. Flere er
begyndt at kigge mod Ribe Stift som et sted, hvor der sker
nytænkning i folkekirken, og her er FTC blot et af de nye
initiativer.
Opfyldelse af målene fra 3. halvårsrapport
I 3. halvårsrapport satte vi nogle mål for arbejdet. Flere af disse
mål er ikke indfriet endnu, men i foråret kom økonomien
fremover på plads, så vi med flere timer kan nå målene i
fremtiden. Flere af målene er opfyldt allerede nu. En dansk
bibelstudiegruppe er begyndt med udgangspunkt i international
mandeklub, flere kirker er blevet interesserede i det tværkulturelle arbejde både i Esbjerg og andre
steder i stiftet, og flere steder arbejdes der med konkrete ideer og planer.

Konkrete aktiviteter









International bedeaften i Kvaglund den 10. januar 2014 i forbindelse med evangelisk
alliances bedeuge – 105 deltagere (ca. halvdelen var nydanskere)
Fælles spiseaften i Kvaglund 4 fredage i foråret 2014 med ca. 60 deltagere hver gang.
Foredrag ved blandt andet Kvindetræf i KFUM/K i Esbjerg samt forskellig medvirken ved
møder i Vejen, Bramming, Fanø, samt mange samtaler ved stiftspræstestævnet på Rømø.
Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne med ca. 150 deltagere i Zions kirke med biskoppens
medvirken og Massoud Fouroozandeh som prædikant – korsang, tekstlæsning og andre
indslag ved flere nationaliteter.
Engelsk bibelstudiegruppe hver 14. dag i private hjem.
Samtaler og besøg hos nydanskere.
Flere hold konfirmander har været på besøg og hørt om FTC.

Sprog Caféen
Sprog Caféen kører fortsat med 9½ deltagere i gennemsnit pr. gang. Samlet har der været 218
besøg af 38 forskellige personer + 3-5 undervisere hver gang. Vi har haft 23 torsdage med 2
timer pr. gang. Der er fortsat stor udskiftning, men mange af deltagerne lærer vi at kende gennem
Sprog Caféen og møder dem derefter i andre sammenhænge, selvom de ikke kommer til dansk
mere. Vi var 5 undervisere på en god tur til Fanø før sommerferien på besøg hos en iransk
familie, hvor både mor og datter kommer i Sprog Caféen.
Kolonihaven
Kolonihaven er en stor succes med megen aktivitet.






Der er 16 aktive, som er med i et jordlod i haven og flere bruger mange timer i haven
både med grill, fællesskab og havearbejde – det kører næsten af sig selv nu.
40 kvinder og børn på besøg i haven den 4. juni fra international kvindeklub.
Sprog Caféen holdt sommerafslutning den 26. juni i haven.
International Mandeklub havde 2 arbejdsdage i foråret samt fællesskab om grill. Der blev
udrettet rigtig meget af henholdsvis 15 og 25 mænd.
International Mandeklub holdt sommerafslutning med grill i haven i juni.

Tværkulturel kristen sommerlejr
Igen i år en stor oplevelse for de 150 deltagere inklusiv folk med opgaver på lejren. Desuden var der
op mod 30 gæster i løbet af lejren, som kom en enkelt dag eller aften for at være med. Næste år må vi
flytte til en ny skole pga. anden udlejning. Billederne i rapporten er fra sommerlejren.
Ved Stiftspræst for FTC, Daniel Ettrup Larsen

International Mandeklub
Arbejdsopgaver i det sidste halve år: Januar 2014 til august 2014
Besøgt nye og gamle kontakter, der har været i eller haft berøring
med International Mandeklub.
Tilrettelagt og koordineret forskellige udvalg under International
Mandeklub.
I dette halve år har jeg forsøgt at få etableret en styregruppe, som
gerne på sigt skal være i stand til at varetage og tage ansvar for en del
af de aktiviteter, som foregår i International Mandeklub. Dette tiltag
kræver tid, og undervisning. På nuværende tidspunkt har vi haft et
fællesmøde i styregruppen. Jeg har haft samtale med hvert enkelt
medlem. Vi er 8 personer i styregruppen. Tiden vil vise, hvor det
bærer hen ad.
Vi har startet en halv times bibelundervisning op hver anden tirsdag. Jeg har her i opstarten kun sendt
indbydelser ud til de kristne i International Mandeklub
Mundtligt og skriftligt PR.
Samarbejde med Bydelsprojektet 3i1, kommunen, sprogskolen, jobcentret, Luthersk Mission, Indre
Mission samt forskellige mennesker i nærområdet.
Tage del i glæder og sorger som den enkelte mand eller hans familier måtte have.
Prøver at være up to date med hvad der sker rundt om i verden, da det jo har eller får stor betydning
for hvad der kommer til at ske i Danmark, og herunder i Esbjerg - her tænker jeg specielt på
flygtninge og indvandring.
Hjælpe nydanskere med at skrive og forstå skemaer og ansøgninger, i det omfang det offentlige
system ikke slår til.
Møder:





Kirkelige team møder
Deltagelse i religion og kultur fester
Fællespiseaftner
International sommerlejr









Tværkulturelle teammøder
Samlinger for mennesker med anden etnisk baggrund
Relevante møder som omhandler arbejdet blandt nydanskere.
Sprog caféen hver torsdag, samt forberedelse
Møder og samtaler med Ove Mølgård angående kontaktfamilier.
Sport hver fredag fra klokken 19 til 21 i Kvaglund skolens sportshal.
Opstart af cykel værksted i privat hjem. Ved Jan Lee Snerlevej

International kristen sommerlejr:
Lige hjemvendt fra lejren er jeg fyldt op af gode oplevelser som: forkyndelse, bøn, sang, sjov,
fællesskab, møder på tværs af religioner, alvorlige samtaler og meget, meget mere. Mange
mennesker gav udtryk for at var meget glade for at deltage i den Internationale sommerlejr.
Efterfølgende giver det en hel særligt fælleskab for os som har deltaget i lejren, både ledere som
deltagere.
Arbejdet:
Se det seneste program for International Mandeklub på hjemmesiden.
Facebook side for International Mandeklub.
Hvem kommer?
Der kommer op i mod 20 forskellige nationaliteter. Aldersgruppen er fra 25 - 63 år.
International Mandeklub tirsdag aften deltager der mellem 15 og 25 mænd.
International Mandeklub Sport fredag aften deltager der mellem 10 og 20 mænd. Ved disse sports
samlinger kommer der ca. 8 til 10 fra Afghanistan, som ikke normalt deltager i International
Mandeklubs samlinger om tirsdagen.
Her sidst på sæsonen blev sportsaftnerne i hallen ikke det store tilløbsstykke. Mænd fra International
Mandeklub holdt op med at komme, pga. af større dygtighed som fodboldspillere fra afghanerens
side. Mænd fra International Mandeklub, kom for motionens og fælleskabets skyld
I Sprogcaféen deltager der mellem 1 til 7 fra International Mandeklub.
Kolonihaven:
I kolonihaven er der 14 faste brugere som dyrker forskellige ting. Derudover er der en del som
bruger haven til at grille og lave små sammenkomster.
Ved deltidsmedarbejder Poul Martin Aalling Nielsen.

Halvårsrapport for International Kvindeklub (Kvinder møder Kvinder). 01.01.14 til 01.08.14
Eksempler på målgruppen:
En kvinde fra Thailand, der kom til Danmark for 12 år siden, kommer stadig trofast i
Kvindeklubben, når hun kan. Hun er i gang med uddannelse, og derfor er det ikke så ofte. Hun
fortæller ofte om hvor vigtig samværet med andre kvinder i Kvindeklubben er; om hvor forsigtig hun
var, da hun kom, men nu tør være sig selv. Hun har brug for at snakke med andre som også er
kommet til Danmark. Jeg har også bemærket, at hun nu er en af de damer, som tager hånd om de
andre.
En kvinde fra Burma er nu kommet i praktik.
Kvindeklubben var det sted hun kom tilbage til, efter
at hun havde været 1 årstid i Burma. Hendes situation
var meget usikker, da hun kom til Danmark igen. Men
hun vidste at Kvindeklubben var der, og kom trofast til
hun begyndte i praktik.
En irakisk kvinde er kommet ud i arbejdsprøvning.
Hun har i mange år modtaget bistandshjælp og været
fredet pga. hendes trauma og smerter. For hende er
livet blevet ændret, da hun ikke længere får lov at gå hjemme, men er blevet sendt ud i
arbejdsprøvning. Vi ser hende ikke længere i klubben, men jeg har stadig kontakt til hende.
Mine arbejdsopgaver er uændrede:












Besøg hos brugere. Nogle dukker pludselig op efter lang tids vedholdende kontakt.
Går og cykler omkring og møder kvinder i Fakta, i genbrug, på vejen o.a.
Tilrettelæggelse af onsdage med inddragelse af brugere og frivillige.
Tilrettelægge og lede brugerrådsmøder.
Organisere specielle arrangementer.
Tilrettelægge og lede frivilligmøder.
Samtale med nye frivillige og frivilligpleje
Skriftlig og mundtlig PR.
Med i styregruppen for at udvikle Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift.
Samarbejde med andre, der arbejder blandt nydanskere.
Tage stilling til forskellige henvendelser.








Følge med i de forskellige landes forhold.
Følge med i nye love og regler på udlændingeområdet.
Holder kontakt til Gulli (irakisk kurder), der har kurdisk modersmålsundervisning i Huset bag
Kirken.
Deltaget i brobyggernes sommer udflugt, fester i Mosaikken, forskellige fest dage i
mosaikken sammen med nogle af kvinderne. Udvalgsmøder til International dag på Torvet i
Esbjerg.
Bede-møde mandag: Der var et ønske fra nogle frivillige om at mødes og bede for arbejdet.
Så vi mødes nu 3 stk. om mandagen og beder for kvinderne og for arbejdet.

Uddybelse af arbejdet:
De ugentlige onsdage tager en del tid, da det er vigtigt at så mange som muligt involveres både af
brugerne og de frivillige. I første halvår af 2014 var der 18,3 kvinder i gennemsnit pr. gang. Til
sammenligning var der 22,3 i 2013. Der gik i gennemsnit 33 kvinder, børn og frivillige igennem
huset pr. gang. I 2013 var det 31,3 i gennemsnit pr. gang. I foråret kom der mange kvinder til Kvinde
fest og til hygge aften.
I det halv år fra januar til juli var der 312 kvinder om formiddagen og 165 om eftermiddagen, i alt
477 udenlandske kvinder. Der kom 182 børn. 859 gik gennem huset (kvinder, børn, frivillige og
gæster).
Der er behov for at lave arrangementer om aftenen pga. den store gruppe som stadig har behov for
netværk, men som studerer eller arbejder og derfor ikke kan komme i dagtimerne. Mange af de
studerende møder op, når de har fri fra skole. Det er rigtig dejligt at se deres ejerskabsfølelse af
klubben og interessen i at fortælle andre om muligheden. Der kommer færre om eftermiddagen. Vi
kører videre og ser om det måske kan være pga. programmet, der ikke havde interesse for
eftermiddagsholdet eller hvad årsagen nu kan være. Det kan være, at det skal flyttes til om aftenen
for at kvinderne kan. Eftermiddagsholdet er normalt dem, som går på skole eller arbejde og derfor
først har tid om eftermiddagen.
Brugerrådet er kvinder som Klubben selv har valgt til at lave program for en periode. I marts og
august laver vi brainstorm. Forslagene samles både for formiddags- og eftermiddagsholdet.
Brugerrådet laver program ud fra forslagene sammen med undertegnede. Vi samles 4 gange årligt.
Specielle arrangementer:



Kvindefest: Vi holdt Kvindefest i foråret med deltagelse af 68 kvinder, 8 frivillige og 35
børn.
Tværkulturel sommerlejr: En dejlig lejr, hvor jeg lærte nogle nye at kende, som skal
besøges og inviteres til Kvindeklubben.



Grill fester med Bydelsprojektet 3i1: Jeg deltog og inviterede kvinderne til at komme og
være med. Det gav en god kontakt til både kvinderne og deres børn.

De frivillige:
Frivilligpleje er vigtigt og det forgår hovedsageligt på frivilligmøderne. Vi snakker hver gang om et
relevant emne. I foråret snakkede vi om, hvad 3 deltagere på efterårskonference havde fået ud af
deres ophold, og vi tilrettelægger de næste 3 måneders program.
Vi var på Vindrosen og høre om deres arbejde, og derefter ude og spise sammen.
Der har været et ønske om at finde flere frivillige, da de frivillige føler sig bundet til at komme hver
gang. Så jeg søger med lys og lygte for at finde nogle flere.
Korttidsplan:








Konstant synliggøre projektet
Sy-kursus i en weekend i efteråret
Kvindefest i september
Kontakt til samarbejdsparter
Udflugt til sen-sommer for Kvindeklubben. Der kom ingen tilmelding til den tur, der var
planlagt til juni. Derfor vil jeg prøve at lave en til september.
International Dag på torvet.
Kvaglund dagen

Hele tiden inddrage og invitere kvinderne og deres børn samt ægtefæller, hvor det er muligt i kirkens
aktiviteter især til Kirken fællesspisning 1 gang i måneden.
Langtidsplan: Udvidelse af projektet. Se ovenover.

Ved Sognediakon, Inge Skjølstrup

Læs mere på hjemmesiden 
www.ftc-ribestift.dk

