
Anne   Kjærsgaard   
Jeg   er   46   år   og   bor   i   Velp   syd   for   Nijmegen   sammen   med   min   hollandske   mand   og   vores   lille   
datter,   som   i   2018   blev   døbt   i   Sømandskirken   i   Rotterdam,   min   søn   på   17   år   går   på   
gymnasiet   i   Danmark.   Jeg   kan   først   og   fremmest   bringe   erfaring   og   viden   om   kirkelige   
forhold   ind   i   kirkerådet,   hvor   jeg   gerne   vil   bidrage   til,   at   Sømandskirken   i   Rotterdam   forbliver   
et   sted   at   samles   om   både   kirkelige   og   kulturelle   aktiviteter.   
  

Jeg   har   mangeårig   erfaring   med   frivilligt   arbejde,   og   jeg   har   et   stort   kendskab   til   den   danske   
folkekirke,   både   fra   akademisk   arbejde   og   som   ansat.   Jeg   har   især   været   optaget   af   
forholdet   mellem   folkekirken   og   de   medlemmer,   der   hovedsageligt   kommer   i   forbindelse   med   
dåb,   bryllup   og   begravelse.   Jeg   har   særligt   arbejdet   med   begravelses-   og   kirkegårdsområdet   
og   sat   fokus   på   brugernes   behov,   men   i   min   forskning   har   jeg   f.eks.   også   været   interesseret   i   
kvinders   deltagelse   i   strikkeklubber   i   folkekirken   -   en   ide   der   i   øvrigt   blev   ansporet   af   den   
dåbsklub,   som   vi   modtog   den   dag   vores   datter   blev   døbt   i   Sømandskirken.   Jeg   har   også   en   
del   erfaring   med   arbejde   inden   for   danske   kulturinstitutioner,   bla.   fra   Aaabenraa   Museum,   et   
museum   for   maritim   og   søfartshistorie.   Se   kort   CV   nedenfor.   
  

Jeg   forestiller   mig   en   rolle   som   det   6.   medlem   af   kirkerådet,   da   afstanden   fra   vores   bopæl   til   
Rotterdam,   arbejde,   et   lille   barn   og   hele   corona   situation   sætter   visse   begrænsninger.   
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Uddannelse   
2017:   PhD,   Teologi/Religionsvidenkab,   Radboud   Universitet   
2013:   MA,   Teologi,   Aarhus   Universitet   
2007:   BA,   Teologi   +   BA,   Historie,   Aaarhus   Universitet   
1996:   Elev   på   Askov   Højskole   
1994:   Matematisk   student,   Viborg   Katedralskole   
  

Arbejde   
2021:   Associate   reseacher,   Religionsvidenskab,   Radboud   Universitet   
2020:   Postdoc,   Religionsvidenskab,   Radboud   Universitet   
2019-20:   Teologisk   konsulent,   Ribe   stift   
2019:   Postdoc,   Religionsvidenskab,   Radboud   Universitet     
2016-2019:   Postdoc,   Afdeling   for   praktisk   Teologi,   Aarhus   Universitet.   Medfinansieret   af   
Folkekirkens   Uddannelses-   og   videnscenter   
2013-2015:   Promovendi,   Religionsvidenskab,   Radboud   Universitet   
2013:   Præst   ved   Balle   Valgmenighed   (grundtvigsk),   Vejle   Provsti   (barselsvikariat)   
2009:   Museumsinspektør,   Museum   Sønderjylland,   Aabenraa   (barselsvikariat)   
2007-09:   Projektmedarbejder,    Tegnefestival    +    DM   i   Tegning    for   børn   og   unge,   Horsens   
Kunstmuseum   
  

Anden   erfaring   
2020-   Medlem   af   folkekirkens   corona   taskforce   inden   for   begravelses-   og   kirkegårdsområdet   
2015-   Bestyrelsesmedlem,   Foreningen   for   Kirkegårdskultur   
2016-20:   Advisory   board,   Kirken   på   Landet,   Folkekirkens   Uddannelses-   og   videncenter   



  
  

  
Rikke   WIvel    har   været   udlandsdansker   siden   1996   og   har   boet   i   Montreal   (13   år),   
Amsterdam   (8   år),   Hamborg   (2   år)   og   senest   Amsterdam   i   15   måneder   før   hun   flyttede   til   
Rotterdam   i   2020.   Rikke   arbejder   til   daglig   med   digital   communication   og   er   CEO   for   en   
international   kommunikationsvirksomhed   i   Holland.   Rikke   er   er   født   og   opvokset   i   Odder.   
Rikke   har   en   datter   på   21   og   er   gift   med   Johan   som   er   Hollænder.   Rikke   taler   udover   dansk,   
engelsk,   hollandsk   og   fransk.   
  
  
  

Mette   Mikkelsen     
Jeg   er   oprindeligt   fra   Brønshøj/København,   gift   med   Anders   Zeeberg   (2004),   som   jeg   også   
ejer   et   hus   i   Hvidovre   med   (udlejet   i   f.m.   vores   NL-eventyr).   Jeg   har   været   bosat   i   NL   siden   
5FEB2019   (min   mand   siden   1MAJ2018).   Vi   har   ingen   børn.   
Professionelt   har   jeg   salg/marketing   som   baggrund,   er   teknisk   godt   velfunderet,   meget   
systematisk   og   evner   hurtigt   at   sætte   ting   i   struktur.   
I   DK   har   jeg   været   selvstændig   konsulent   (primært   IT/systemrelaterede   opgaver)   og   
registrerede   mig   i   NL   som   zzp'er   ved   KVK   16APR2019.   Nu   arbejder   jeg   som   IT-projektleder   
konsulent   på   distancen   for   nogle   firmaer   i   DK   og   varetager   direktør   rollen   i   en   
DK-opstartsvirksomhed   (udvikling   af   en   ny   type   mandlig   prævention   -   medicinsk   udstyr   som   
har   mange   år   til   markedet).   Desuden   er   jeg   ansat   som   "beheer"   (én   af   3   personer)   ved   det   
lokale   medborgerhus   (Villa   Randwijck   -   www.villarandwijck.nl),   hvor   jeg   varetager   opgaver   i   
stil   med   dem,   som,   jeg   forstår,   falder   under   kirkerådet   i   Sømandskirken.   
Jeg   lærer   fortsat   nye   gloser,   men   har   efterhånden   ok   styr   på   det   nederlandske.  
  


