
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 

fredag d. 28. april 2017 kl. 10.30-12.00 i Bispegården. 
 

Til stede: Marianne Christiansen, Kurt Lange Petersen, Ulrik Dige, Arne Mølgaard, Henning Bech-Larsen, 
Jonas Diemer, Thorkild Sørensen. 

Marianne bød velkommen til Jonas Diemer med ønsket om at han vil indgå i Stiftsudvalget, hvorefter vi tog 
en præsentationsrunde. 

Dagsorden (det indrykkede og med kursiv er det refererede i forhold til dagsorden) 

1. Siden sidst: 

Modtaget referat af FKM arbejdsgruppens møde 16/3 2017 – vedhæftet.  

Nyhedsbrev fra Det mellemkirkelige Råd 3/4 med link om en ny reformationssalme: 
http://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/ny-dansk-reformationssalme-hitter-i-europa  

Møde på stiftet 6/4 med stiftsrådsformanden, kontorchefen og biskoppen om udvalgets arbejde, 
planer og økonomi for 2018. Her redegjorde Marianne og jeg for udvalgets hidtidige arbejde og for 
mødet medhjemvendte missionærer, som resulterede i projektet ”Præster uden grænser” og for det 
videre forløb. Vi drøftede økonomien i projektet og de ansøgninger om økonomi, som må til for at 
gennemføre det. 

Andet? 

Vi drøftede kort indholdet i referatet af FKM-arbejdsgruppens møde og understregede 
vigtigheden af de nyhedsbreve, som kommer fra Det mellemkirkelige Råd, Kirken Update mv. 
Hvis ikke I modtager dem, formidler jeg gerne. 

2. Opfølgning af projektet ”Præster uden grænser” –  

31/1 Sendte vi en orientering til missionsselskaberne om vores projekt ”Præster Uden grænser” og 
fik to konkrete forslag, der som eksempel kunne fremlægges for stiftsrådet i februar og for mødet 
med provsterne i marts. Begge steder positiv reaktion. 

6/4 sendte vi en ”indkaldelse af projekter” til missionsselskaberne, og igen fik vi positiv respons. Vi 
satte en deadline til 10/5 for projektbeskrivelse til ”kursuskataloget”. BDM har dog måttet sige fra i 
denne omgang – se korrespondance nedenfor. 

Næste skridt:  
Der skal udarbejdes en ansøgning til stiftsrådsmødet 16. maj: Orlovsbevilling sker inden for det antal 
orlovsstillinger, stiftet anvender. Stiftsrådet ansøges om 30.000 kr. til studieorlov og/eller 45.000 kr. 
til udvekslingsorlov. 

Orlovsprojekterne skal samles og indgå i stiftets samlede tilbud. 

Andet? 

 Vi sender en ansøgning på max. 35.000 kr. til Stiftsrådet. Thorkild udformer og Marianne 
gennemser i løbet af weekenden og returnerer bemærkninger mandag, således at Thorkild 
kan sende til Lars Christian Kjærgaard, så den kan udsendes med dagsorden til 
Stiftsrådsmødet 16. maj. 
Ansøgningen dækker Studiebesøg og første del af en eventuel udveksling, idet et genbesøg 
finansieres af en ansøgt bevilling året efter.  

Det skal af ansøgningen klart fremgå, hvad der dækkes af Stiftsrådsansøgningen, og hvad der 
dækkes af missionsselskaberne. Ligeledes at vikarudgifter tænkes dækket af den orlov, som 
Stiftet bevilger. 

Det er ligeledes vigtigt, at der sker en tydelig forventningsafstemning med en ansøger til 
studieorloven og dermed rejse og ophold hos en af missionsselskabernes samarbejdskirker, 

http://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/ny-dansk-reformationssalme-hitter-i-europa


idet en dårlig oplevelse grunder fejlagtige forventninger skal undgås. Det drejer sig især om 
at sikre kvalitet i opholdet, studiemulighederne under helt andre forhold og dermed 
erfaringsopbygning, forskellige sprogkompetencer, en helt anden dagligdag og arbejdsvilkår 
mv. Derfor er en tæt kontakt til det pågældende missionsselskab af afgørende betydning. 

Kurt Lange oplyste, at Provstikomiteen for mission har penge i kassen, idet de ikke har kunnet 
finde volontører at støtte på det seneste. Derfor vil de evt. kunne bidrag med støtte til noget i 
forbindelse med ”Præster uden grænser”, som ikke kan dækkes med bevillingen fra 
Stiftsrådet. Det ansøger vi dem i givet fald om. 

3. Stiftskonference i 2018 – jfr. dagsordenen fra sidste møde.  

Blev udsat fra sidste møde 

Måske noget i retning af ”Den danske folkekirke set udefra” – vores plads i den 
verdensomspændende kirke. Evt. med Clement Dachet, Århus – se dagsorden/referat fra sidste gang. 

Andre aktuelle muligheder? 

Vi drøftede det med folkekirken som en del af den verdensomspændende kirke, og om det 
formulerede emne var dækkende for hvad vi ville.  

Set udefra: Hvad tænker andre kirker om mission. Set indefra: Mission er gået hen og blevet 
en modsætning til Dialog.  

MC: Oplevelser fra Halle: Mission er det interkulturelle møde, og dermed bliver det en 
stiftsopgave. Det har betydning for det mellemfolkelige, og for interessen i andre menneskers 
kirkeforhold. Vi skal få øje på de andre. Og på de andres syn på os. Et overordnet emne kunne 
derfor være: Hvad er mission? 

TS: Der er sket meget i missionsforståelsen siden den første missionskonference omkring 
2004/05, hvor man enedes om en fælles forståelse for mission. Udviklingen siden da gør det 
aktuelt igen at finde afklaring. 

JD: Diakoni, evangelisation og hvad vi ellers arbejder med – er det noget, der fanger 
almindelige danske folkekirkemedlemmer? 

UD: Lidt splittet i forhold til formuleringen og den blandede tilgang. Det er svært at arbejde 
med mission – det er ikke et ”arrangementsudvalg”. Man kan have et gudstjenesteudvalg, de 
kan lave gudstjenester! Et missionsudvalg kan ikke på samme måde ”lave mission”. Kunne en 
overskrift være: ”Mission er død – længe leve mission”? 

Dato for en stiftskonference blev ikke fastsat – det gør vi ved næste møde. 

4. Stiftsudvalget fremover – resultat af kontakter? 

 Blev udsat – der arbejdes videre på udvalgsrepræsentation. 

5. Næste møde:  

 Torsdag den 14. september kl. 15.00-16.30 i Bispegården.   

I mellemtiden arbejdes der videre med projektet ”Præster uden grænser”, og stiftsudvalget 
holdes løbende orienteret. 

6. Eventuelt. 

 Intet. 

     Referent: Thorkild Sørensen 


