
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
torsdag d. 3. november 2016 kl. 10.00-11.30 i Bispegården. 
 

Til stede: Marianne Christiansen, Helen Nielsen, Birthe Marie Møller, Kurt Lange Petersen, Ulrik Dige, Arne 
Mølgaard, Thorkild Sørensen. 
Afbud fra: Henning Bech-Larsen. 

  

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

 
1. Siden sidst: 
 Intet særligt at bemærke og at referere. 
 

2. Opfølgning af mødet med hjemvendte missionærer – det rettede referat er udsendt. 
    Opfølgningspunkter: ? 

Generel tilfredshed med arrangementet. Gode oplæg fra Jørgen Skov Sørensen og Jonas 

Diemer. Godt at have mødt hinanden og få åbnet op for en samtale. Men det var også klart, 

at virkeligheden for både udsendte missionærer, missionsselskaber og samarbejdskirkerne er 

helt forandret, som Jørgen Skov Sørensen formulerede det: Ingenting er som det har været. 
 

MC: Det vigtige i vores sammenhæng er Venskabskontakter og Sognemenighedsfokus. Vi står 

jo den folkekirkelige virkelighed, at der på det økonomiske område er vandtætte skodder 

mellem organisationerne og kirken, men de lokale menigheder kan have samarbejdsaftaler 

med missionsselskaberne gennem konkrete projekter. 

UD: Vi har i Hedensted provsti planer om en studierejse til Etiopien – men det er kun planer. 

Vi talte om former for provstiudveksling, at det må være båret af interesse, og at der vil være 

økonomiske forhold, som skal på plads. 

HN spurgte ind til studieorlov for præster, og MC oplyste, at der i stiftet er budgetteret med 6 

studieorlovs årligt, og at man kunne tænke sig, at der kunne anvendes 1 af de 6 til globale 

studier. 
 

MC: I det konkrete opfølgningsarbejde efter mødet skal vi prøve at sondere terrænet via 

selskaberne (herunder Bibelselskabet): Er missionsselskaberne interesserede i projektet? Hvor 

er der teologiske miljøer, som kan befordre en studieorlov? Hvordan kan den udrejste præst 

medvirke, og hvad kan han lære ”derude”? Hvad er prisen? Her tænker vi både på rejse, 

ophold, vikarudgift, og at det vil være dyrt, hvis præsten selv skal betale.  

Vi må undersøge, om der af folkekirken – stiftsråd, provstikasser og fonde mv. – kan skabes 

finansiering. Der må være tale om en fordeling af orloven, således at de tre måneder 

indeholder tid til forberedelse af de 6-8 ugers udsendelse, og efterbehandling, rapportering 

mv. Kun ved at der er et godt økonomisk tilskud til præsten, vil det være attraktivt. Det vil 

være vigtigt, at de erfaringer, der indhøstes, kan formidles ud over den lokale menighed, som 

præsten kommer fra. 

Libanon har været udbudt, men der var ingen der ”bed på”. 

Vi skal også være åbne over for sognemedhjælpere og organister, der også vil kunne have 

udbytte af et globalt kirkestudium. 
 

Vi aftalte, at TS laver et udkast til en henvendelse til missionsselskaberne og Bibelselskabet og 

rundsender det sammen med referatet til bemærkninger og rettelser / tilføjelser. 

Henvendelsen kan så udsendes i løbet af november. Vi vil behandle svar og muligheder ved 

vores næste møde. 
 

Er der basis for at gentage mødet? Det var vigtigt, at tingene blev drøftet, og at vi på den 

måde fik udvidet perspektivet set fra deres side, som har erfaringer fra både udsendelsen, det 

at vende hjem igen, og den virkelighed, som de, selskaberne og vi står i. Vi mener ikke, at 

mødet skal gentages. 



Der er dog ingen tvivl om, at vi måske via kontakten og listen over deltagere i konkrete 

tilfælde kan henvende os til enkelte af dem. I hvert fald vil vi invitere Jonas Diemer med til 

næste møde i stiftsudvalget, med henblik på at opfordre ham til at indtræde i stiftsudvalget. 

TS kontakter ham og snakker det igennem med ham og giver ham næste mødedato. 
 

UD: Før og nu: Dengang kom missionærerne hjem og fortalte om det, som andre ikke kunne 

vide, det var en anden verden! Nu er de forhold ændret, for alle ved noget om andre lande. 

Man følger verden i TV og medier, man rejser selv ud vi verden og er bredere orienteret. Den 

store kløft mellem ude-hjemme er borte, teknikken har overvundet den. For det er noget 

andet at arbejde med f.eks. gudstjenester, liturgi, mv. end med mission. Den besindelse skal 

stiftsudvalget have med sig. 

MC: Det, det gælder om, er det brede engagement – kontakt til den globale virkelighed. Den 

personlige oplevelse af kirke og kristendom i det personlige og oplevede møde. I dag véd 

missionsselskaberne noget andet end før. 

UD: Også vores syn på, hvad der begrunder vores tilstedeværelse, er stærkt ændret! Det skal 

med i overvejelserne om udveksling. Vi skal ”afsikre” vores platform. 

MC: Opgaven er involverende, at verden og kirken er større, end vi kan se det herfra! En 

konklusion fra mødet kunne være, at det giver mening at bevare det globale perspektiv! 
 

3. Stiftskonference i 2018 – jfr. dagsordenen fra sidste møde.  
    Har der været kontakt til andre stiftsudvalg? 

Der har ikke været kontakter til andre stiftsudvalg, så vi afventer. Men der er ingen tvivl om, 

at lige nu er fokus meget på det, der sker herhjemme, men vi kan have det med i tankerne om 

en konference i 2018. 
 

4. Forslag fra Mission Afrika (Jakob Stenvig): ”Den danske kirke set udefra” med Clement Dachet, Århus.  
    Han er præst og teolog fra Vestafrika. Kan vi bruge ham – eller anbefale ham. 

Det er svært for stiftet at udbyde foredragsholdere. Men måske kan vi bruge ham senere, 

f.eks. til en stiftskonference, hvor vi ikke alene har fokus på ”Folkekirkens globale perspektiv”, 

men også på ”Det globale perspektiv på folkekirken” - TS får flere oplysninger hos Jakob 

Stenvig. 
 

5. Venskabsstift med Karagwe? 
Der er flere kontakter til menigheder i stiftet, og det er ikke givet, at kontakten derfor skal 

løftes til stiftsniveau. Vi vil afvente og se, hvad der sker i projektet om præsteuddannelse i 

verden. 
 

6. Stiftsudvalget fremover – efter menighedsrådsvalg mv. – hvad gør vi? 
Ved menighedsrådsvalget udtræder både Helen Nielsen og Birthe Marie Møller af 

menighedsrådet og mangler derfor et egentligt mandat til at sidde i stiftsudvalget. De ønsker 

derfor at udtræde. De er begge med ved vores opsamlingsmøde efter nytår, men er derefter 

ude. MC vil prøve at undersøge hos Aabenraa, Sønderborg og Fredericia provstier om der er 

kandidater der. TS udtræder til sommer. Jonas Diemer inviteres til næste møde.  

Målet må være at stiftsudvalget får en ny formand, så MC kan være alm. medlem eller at 

stiftsudvalget er selvkørende og kan indkalde MC når der er behov. 
 

7. Næste møde: 
 Torsdag den 26. januar kl. 15.00 – 16.30 på stiftet. 
 

8. Eventuelt 
 

Referent: Thorkild Sørensen 


