
Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission i Haderslev Stift inviterer til  

Møde for / med hjemvendte missionærer  

Torsdag 13. oktober 2016 kl. 17.00-20.00 i Sognehuset ved Hammelev Kirke med 

tema: ”Folkekirkens globale perspektiv” 

Referat: 

                                            Rettelser er foretaget med rødt og mine fejl er sat i parentes – jfr. tilføjelserne. 

1. Velkomst til de ca. 30 deltagere og indledning ved Thorkild Sørensen, sekretær i Stiftsudvalget: ”Vi ved 

ikke hvad der vil ske, kun, hvad der skal gøres” – med udgangspunkt i et tema om at være sendt med en 
opgave - fra C.S.Lewis’ bog i Narnia-serien ”Sølvstolen”. 

2. Foredrag / oplæg ved Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær i Danmission: ”Hvordan udvikler 

missionærarbejdet sig i disse år, og hvordan kan der laves et godt samspil mellem missionsselskaber og 

folkekirken?” 

Tak for invitationen til at sige andet end ”det normale”, noget som er relevant for Danmission og andre. 
Når vi har bevæget os i forståelsen og omtalen fra missionærarbejde til udsendte, er der noget på spil. 
Hvad mener vi? Vi vil gerne tættere på folkekirken, samarbejde, men med hvem? Gerne på alle 
niveauer.  
Hvordan udvikler missionsarbejdet sig? – ”Det er ikke, hvad det har været!”  Omkring 1900 var der 200 
missionærer – i dag 2016 er der 14 udsendte, hvoraf de 8 er ”traditionelle” missionærer, hvoraf Else 
(Ellen) Højvang er langtidsmissionær gennem 25 år. 6 er regionsledere, og 2 er ikke-lutheranere (ikke-
danskere). Der rejses meget, og det er vigtigt at have tæt kontakt til både kirker og myndigheder rundt 
omkring. Desuden er der ”landekredse”, der har den direkte forbindelse og samarbejde med projekter / 
kirker.  Der er ”volontører” som er ude og i relationerne. Konfirmand Aktion pt. i Cambodja har gode 
kontakter til folkekirken. Medarbejdere på kontor og i netværk, og endelig f.eks. ”Mødestedet” på 
Vesterbro.  
Alt sammen noget andet end det tidligere. Der er sket en udvikling – lidt kompliceret: Vanskelig med 
rekruttering, få langtidsudsendte, større krav om faglig og økonomiske kontrol, skal kunne andet og 
mere, det er større og stærkere kirker, kirkerne ønsker andre samarbejdsmåder. 
Mission er ikke en forfaldshistorie – men en succeshistorie! Kirkerne (som vi selv har været med til at 
oprette) kan og vil selv, men i et fællesskab og i gensidighed. De beder om forbøn, rejser med besøg, 
venskabsrelationer. 

Samspil med folkekirken: Det er værre – men vi har et godt samarbejde mange steder. Konfirmand 
Aktion er et godt projekt, der er provstivolontører, ønske om at kunne knytte op på den folkelige 
struktur. Der er genbrugsarbejdet, som mange steder sker i samarbejde med sognemenigheder. 
Visioner: Et tættere samarbejde er med i top 3 på ønskesedlen. At være med til at lukke vinduerne op 
mod verden, vi oplever en stigende vilje til at arbejde med kirke ude i verden – vi vil gerne være med til 
at åbne for den verden. Den ”blå betænkning” taler om kirkens fire opgaver: Gudstjeneste, undervisning, 

diakoni og mission. Vi kan i missionsselskaberne tilføje det internationale perspektiv.  
En af udfordringerne er den kirkelige strukturs ”Jerntæppe” til de frie folkekirkelige organisationer. 
DSUK-medellen, hvor menighederne kan være med er måske en model. 
Hvad med de tidligere missionærer, der har haft et møde med andre kirker og andre måder at være 
kirke på, og som har arbejdet tværkirkeligt? De har en erfaring! 
Hvordan møder vi dem, der er anderledes, med værdighed og med et evangelium? Initiativerne skal 
komme ”nedefra”, ikke ”oppefra” fra selskaberne – udvalg mv. Det skal komme fra det lokale – lokalt 
ved man, hvad der er behov for, og hvad man vil. Man kan spørge os til råds. 

Før fik man en uddannelse inden man rejste ud – i dag er udsendte under uddannelse – og de tager 
erfaringerne med hjem. Vi (selskaberne) stiller gerne de uddannede til rådighed med et ønske om at 
løsne lidt op for de skarpe grænser. 

De efterfølgende opklarende spørgsmål gik bl.a. på, at selv om der er et jerntæppe mellem sogn, provsti 
og stift og organisationerne, er det ofte de samme mennesker, der er engagerede med forskellige 



kasketter. Kunne man tænke sig, at man lokalt afsatte 1 % af ligningsmidlerne til projekter mv.? Hvis en 
menighed ønsker det skulle de have lov. 

3. Et let traktement. 

4. Oplæg ved Eva og Jonas Diemer, hjemvendte missionærer fra BDM: ”Erfaringer og oplevelser i mødet 

med det globale og samspillet med folkekirken” 

Først en præsentation af de to – med et kort klip af en video optaget af TV Syd. (link til en kort 
introduktion på youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=_u0Z9rOpmHM  - halvtimes 
udsendelsen på TV Syd 2:2 : http://www.tvsyd.dk/video/klip/br%C3%B8dremenighedens-
mission%C3%A6rer-i-tanzania-22?autoplay=1#player ) Eva og Jonas fungerede som udviklingsfaglige 
rådgivere og missionærer. Danida giver, BDM formidler, Tanzania modtager. De var selv opsøgende om 
opgaven, da de begge havde været volontører. De ”vandt” Kipli! De fik en meget stor oplevelse og 
meget mere end de 3 måneders sprogskole og de 3 år dernede. Også de fik uddannelsen i Afrika! 

Erfaring: Faglige, globale, kirkelige – er blevet rigere og mere fokus på det væsentlige: En forståelse for 
at være fremmed, oplevelsen af frustration, og at være kristen i en fremmed virkelighed. Helt forskellig 
fra den virkelighed, vi lever i nu. Undervejs samarbejdet med BDM, som er de udsendelsesmæssige – 
konsulenterne er DMR-U i det tekniske – der er mange at samarbejde med. 

Hvordan var samspillet med folkekirken – ”Vi har da ikke haft noget med folkekirken at gøre” – kun 
udsendelse fra Gellerup Kirke ved Århus. Men Michaeliskirken i Fredericia var mere vant til ”ydre 
mission”, der var et link til Evas forældre, så det var en delvis udsendelse fra Michaeliskirken. Det er to 
forskellige kirker: Gellerupkirken var globale i det lokale – Michaelis var anderledes. 

Når man er udsendt er man ”de udrejste” – man bliver kendt, portrætteret – kommer på bedelister – 
placeret på en piedestal – nogen synes at man ”ofrer sig”. Hvad var vores bevæggrunde? Egoistisk? – 
søge mening? – der var mange tanker og overvejelser. 

Tilbage i Danmark – nyhedsværdien var umiddelbart stor – men fortaber sig hurtigt. Hjemme er der 
missionssekslaber, der kæmper for at være stadig aktuelle – også folkekirken – hjem til det manglende 
samarbejde med folkekirken. Man kører hvert sit løb. 

Muligheder: Unge kender ikke de oprindelige teologiske baggrunde for selskaberne – eller for provstier 
og stift. Det kræver en vis opgave for andre, at de unge vil have enhed – gøre noget anderledes – være i 
os selv – kaldstanken er fin, men det er ikke lige ”in” blandt unge. Man burde lave en plan med os om 
samarbejdet også bagefter udsendelse. 

(Det er vanskeligt ar referere et stærkt personligt, kritisk, selvreflekterende indlæg i stikord og 
hovedsætninger – derfor har vi fået lov til at medsende Jonas’s manuskript) 

5. En fælles drøftelse af samspillet mellem missionsselskaberne, hjemvendte missionærer og folkekirkens 
sogne. 

Marianne Christiansen: Fra vores side har vi bedt jer komme og være med i drøftelsen. I har prøvet at 
være fremmede i en kultur. Hvordan får vi brugt jer i folkekirken? Kan vi finde frem til en måde at 
arbejde sammen og spille sammen på? Hvad kan vi som stiftsudvalg og et netværk i kirken gøre? 

Finn Hougaard, Promissio: Har været missionær i Liberia i 16 år. Det her er efterlyst længe! Forstår ikke, 
at missionsselskaberne ikke laver en ressourcebank eller et videns center. Jeg kom hjem – hvor kan jeg 
bruges? Vi kommer hjem, men skal opdyrke vores eget. Lidt træt af, at vi kun kan bruges til det 
tværkulturelle? 

Jens Fischer Nielsen, Santalmissionen/Danmission: Det der styrker os er, at man har et mandat, at man 
kommer fra nogen! Det giver en anden indgangsvinkel! 

Finn Hougaard: Vi er en enorm vidensbank repræsenteret ved dette møde! 

Mogens Mogensen, Mission Afrika, konsulent: Selv været udsendt for mange år siden, og I har været 
udsendt for længe siden – det tynder ud i os! Der er brug for et samarbejde, som skal udvikles. Kan man 
stille en præst til rådighed i 3 måneder, som man kan give et nyt blik på ude-hjemme? Vi vil komme til at 
savne mennesker i folkekirken, som har længere erfaringer end en turistrejse. I samarbejde med 



selskaberne opsøge steder derude, som kan tage imod en præst i 3 måneder – Kan folkekirken 
finansiere det ud over tjenestefrihed? 

Hanne Christensen, Promissio: Der skal være forskellige teologer, der skal arbejde derude i 3 måneder 
og komme hjem høj af begejstring og engagement! 

Søren Dalsgaard, Folkekirkens Mission/ Det mellemkirkelige Råd: Man skal kunne efteruddanne præster 
i f.eks. Libanon i stedet for kun Løgumkloster! 

Steen Nielsen, Brødreenighedens Danske Mission: Godt nok med at sende en præst ud, men der er 
sprogproblemer. Vi har flere kandidater, men de siger derude fra, at de skal kunne sproget. 

Marianne Christiansen: Der skal også opdyrkes en kultur for det. 

Mogens Mogensen: Vi skal ikke sende præster ud for at undervise, men de skal ud for at undervises! 

Poul Lanting, Promissio: Det er også værdifuldt at vi får besøg af en præst, som hele tiden spørger: 
Hvorfor gør I sådan? Det skal være gensidigt – vi skal lære af dem og de skal lære af os! 

Finn Haugaard: Støtternes penge forsvinder (alder). Er det muligt på stiftsplan at lave en årsstilling brudt 
op i 3 måneder og sende dem ud? Så vil man over 5 år have 20 præster med missionserfaring! 

Marianne Christiansen: En slags volontører, der blot er lidt ældre? Det må forudsætte et ret tæt 
samarbejde med missionsselskaberne. 

Jonas Diemer: Det behøver ikke kun ar være præster, men også sognemedhjælpere m.fl. 

Marianne Christiansen: Man skal som folkekirke være åben for perspektivet. 

Jørgen Skov Sørensen: Hvad kan du gøre som biskop? 

Marianne Christiansen: Jeg kan tale ideen op. Vi skal først have formet ideen og muligheden – det er 
det, der sker nu – vi taler muligheden frem. 

Jonas Diemer: Gadepræster og ungdomspræster – hvor lang tid tager det? 

Marianne Christiansen: Der skal puljes midler – finansieres af kirkeskatten lokalt. 

Niels Johan Geil, missionær i Nigeria 1989-92: Missionærtiden er en del af min erfaring, men jeg føler 
ikke, at det er min opgave nu. Vi er der en kort tid og har en kort erfaring, der hurtigt forældes. Det 
indgår i mit CV (er et karrierejob at være udsendt) – men man er et andet sted i sit liv nu! 

Eva Diemer: Du har ret – vi er glade for at komme ud og fortælle – det er også en måde at bearbejde 
sine egne oplevelser på. Efter ½ års tid er det allerede ved at være langt væk. Det bliver en kort del af 
ens liv – det fylder – men vi er også videre – der er en ambivalens. 

Jonas Diemer: Vi får lov at bruge det på en anden måde. Det er ikke i folkekirkens menigheder, men 
måske mere i missionshuse o.l.  

Finn Hougaard: Det handler måske ikke mere om at komme ud for at fortælle, men mere om at være til 
stedet i de behov, som findes. 

Jens Fischer Nielsen: Vores ressource er stor, men de vigtigste opgaver lige nu er flygtninge og 
indvandrere, der ligger opgaven. Og det skal vi bakke op – også i missionsmuligheden i folkekirken og i 
selskaberne. Vi kan motivere folk til at se mulighederne. ”Missionsmarken” er kommet hertil. 

Birthe Marie Møller, stiftsudvalget: Hvordan tog børnene omstillingen? 

Eva Diemer: De var små – havde ingen relationer da vi rejste ud, men det var sværere at komme hjem. 
De har ”taget det pænt” men der er en reaktion, idet deres virkelighed er anderledes ”her” hjemme.  

Finn Haugaard har arbejdet med materialer til hjemvendte børn. 

Jørgen Skov Sørensen: Det understreger, at den stærke organisering af det IKKE er det vigtigste – man 
har her en erfaring, som de fleste danskere ikke har. Danskere her har ikke altid en fornemmelse for, 
hvordan verden er skruet sammen med fattigdom, død, ødelæggelse, religion osv. Det skal vi gøre 
opmærksom på igen og igen. 



Henrik Refshauge, Israelsmissionen: Det er vand på min mølle, at kunne få flere sendt ud. Bagefter er de 
motiverede. 

Marianne Christiansen: ”Præster uden grænser” 

Søren Dalsgaard: Der findes mange erfaringer hos præster, sygeplejersker, undervisere, konsulenter 
også, og de steder, hvor det lykkes, er der nogen, der går ind i arbejdet – det tværkirkelige, kirkelige og 
religiøse går igen. Vi er ”grænsebrydende missionærer”. 

6. Opsamling og aftensang ved biskop Marianne Christiansen, formand for Stiftsudvalget.  

Marianne Christiansen takkede for de to gode oplæg og for opbakningen ved det store fremmøde og for 
den gode samtale, som giver anledning til at samle op og arbejde videre i stiftsudvalget.  
Sluttede med Fadervor og ”Nu går solen sin vej”. 

    Referat: Thorkild Sørensen  

 

Tilføjelser til referatet: 

Tak for godt samvær i Hammelev. 

Et referat er jo altid udtryk for, hvordan referenten har oplevet det sagte, og jeg må derfor beklage, hvis jeg 
har udtrykt mig uklart. For god ordens skyld vil jeg gerne præcisere, at jeg sagde og mener, at 
missionærgerningen IKKE var et karrierejob, men at det i dag indgår på mit CV i rækken af tidligere 
stillinger, og at jeg ikke definerer mig (mere) som “hjemvendt missionær” end fx “tidligere forstander”. 

mvh.  Niels Johan Geil 

- - - 

Kære alle! 

Tak til Niels Johan for præciseringen! Det kan i lige så høj grad være mig, der i referatet ikke fik udtrykt 
ordentlig, at missionærgerningen var en del af et forløb i arbejdslivet. Jeg fornemmer også, at det var på 
den baggrund, at Evas svar til dig skulle forstås. Tak fordi du reagerede! 

Rigtig mange hilsener - Thorkild 

- - - 

Tak for sidst. En god aften…! 
Lige et par rettelser:  
1.    Else Højvang (ikke Ellen) 
2.    To af vore udsendte er ”ikke-lutheranere” (den ene er dansker men opr. fra SydSudan) 
3.    Mit udsagn om organisering nederst side 3 mangler et ”ikke”. Organisering er IKKE det vigtigste. 
Tak for godt referat  
Mvh – Jørgen Skov Sørensen 

 


