
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
torsdag d. 8. oktober 2015 kl. 16.00-17.30 i Bispegården 
 

Til stede: Marianne Christiansen, Arne Mølgaard, Henning Bech-Larsen, Helen Nielsen, Birthe Marie Møller, 

Kurt Lange Pedersen, Thorkild Sørensen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Siden sidst: 

Marianne Christiansen:  

- Henvendelsen til menighedsråd med relevante emner og spørgsmål i samarbejde med kommunikations-

medarbejder Birthe Jørgensen og Omtalen af Det globale Perspektiv i Nyhedsbrev fra Stiftet er blevet 

udskudt – vi gør som nedenfor anført. 

- Stiftsmødet 4/9 – det tidligere Landemode – er en festdag, hvor fokus var Stiftsrådets hovedprioriterings-

områder, og hvor der ikke var tid til meget andet. 

- Møde mellem Stiftsråd og stiftsudvalg / provstiudvalg 30/9 var et godt møde, hvor der fra begge sider blev 

udtrykt glæde over den gensidige orientering. Også stiftets medarbejdere var overraskede over, hvor 

mange aktiviteter, der rent faktisk er i gang, når det hele rulles op. Thorkilds oplæg er vedhæftet. 

- Marianne Christiansen omtalte et møde mellem præster, hvor der blev givet inspiration fra Haderslev-

værkstedet om arbejdet på asylcentre. Det satte fokus på spørgsmålet: Hvornår er det mission og hvornår 

er det et møde? Der viste sig behov for brugbare liturgier til gudstjenester, og det kom frem, at der faktisk 

er lavet en gudstjenesteliturgi på arabisk, men at der også er behov for præster, der kan prædike på 

arabisk. Mødet kan lede op til et samarbejde i provstierne, hvor der er asylcentre eller modtagesteder. Det 

oplystes ligeledes, at Folkekirke & Religionsmøde arbejder med spørgsmålet om præster og tværreligiøse 

ritualer.  

Henning fortalte i tilknytning hertil om Sat7-målene om at være kirke og at understøtte lokale kirker i 

arabiske lande, at være i dialog og med omsorg for kristne brødre og søstre. Hvordan kan vi komme dem 

her i landet i møde? – Henning vil forsøge at skabe kontakt til den assyriske menighed i Aarhus. 

- Andet: Thorkild fortalte om referatet fra FKM arbejdsgruppemøde 25/8 2015. Referatet vedhæftes. 

 

2. Vidensindsamling: 

a. Konfirmand Aktion: Vi har fået bekræftet, at de to globale fortællere deltager i Stiftsudvalgets stand ved 

Stiftsdagen 6/2 2016. Pris ca. 2000,- kr. – Beløbet tages af Stiftsudvalgets budget for 2016. 

De vil fortælle om Konfirmand Aktion og vi kan evt. fra stiftsudvalget uddele en anbefaling til sognene. Kurt 

foreslog, at vi kunne lave det som en kort artikel til kirkeblade eller sogneinformationer. Konfirmand 

Aktions store force er, at det er mennesker med globalt udsyn, der møder mennesker med lokal indsigt. 

Thorkild følger op med kontakter til Rebekka Steinvig (kontaktpersonen) og til de globale fortællere om det 

praktiske ved stiftsdagen og udstillingsstanden mv. 

 

b. Kirke-skolesamarbejdet: Jeg har kun haft kontakt til Esther Jensen – endnu ikke til de to nytiltrådte: 

Henrik Vestergaard Jørgensen og Lisbeth Mindested Frandsen. 

Marianne Christiansen omtalte de to nytiltrådte og deres opgaver, bl.a. at udarbejde og præsentere 

materialer til det lokale kirke-skolearbejde i provstierne. Vi drøftede den globale vinkel heri og var enige 

om, at skal emnet tages op, må det være med en nuanceret tilgang, som også indebærer, hvad 

missionsselskabernes arbejde har betydet i forhold til lokal udvikling mv.  

Det kan være en ide at invitere Henrik og Lisbeth med til et stiftsudvalgsmøde, hvor vi kan drøfte med 

hinanden, hvordan Folkekirkens globale perspektiv kan tematiseres i kirke-skole-arbejdet. Desuden, 

hvordan vi som stiftsudvalg kan bidrage og støtte de to’s arbejde, og hvordan vi kan være med til at gøre 

det konkret for eleverne. Thorkild følger op. 

:/: 

:/: 



c. Missionærer og volontører: I referatet fra sidste møde var nævnt de udsendte. Jeg har hen over 

sommeren fået oplysninger om de tidligere udsendte – se vedhæftede bilag. 

Hvordan skal vi bruge oplysningerne? Hvordan kan vi benytte dem som ressource for sogne / menigheder? 

 

I tilknytning hertil og til arbejdet med venskabsmenigheder citeredes referatet fra Temadrøftelsen på FKM-

arbejdsgruppemødet, hvori missionsselskabernes erfaringer med venskabsmenigheder blev fremhævet. 

Her blev det bl.a. nævnt, at det er meget afhængigt af ”ildsjæle” og at venskaber ikke kan organiseres, men 

må bero på en personlig kontakt under en eller anden form. Det er erfaringer, vi vil tage alvorligt, når/hvis 

vi skal arbejde med det område.  

Det gav anledning til mange overvejelser, bl.a. om, hvad det er, der driver ildsjæle, hvordan man får flere til 

at brænde for en sag, og at frivillighed i det hele taget kunne være et af emnerne på vores stiftskonference 

i 2017 med et oplæg fra nogen, der konkret har arbejdet med det. Også erfaringer fra det mellemkirkelige 

arbejde blev bragt på bane, hvor det var blevet fremhævet, at ”vi kan ikke informere os ud af det, vi må 

skabe oplevelser!”  

 

Konklusionen blev, at Marianne og Thorkild op mod Stiftsdagen på Katedralskolen 6/2 arbejder sammen 

om en henvendelse til sogne /menigheder i to trin: 1. En kort formuleret forespørgsel om hvem der har 

venskabsmenigheder, indsamlingsprojekter og andet globalt, og 2. En mere uddybende forespørgsel til de 

involverede sogne: Hvordan kommer det til udtryk i sognet, gudstjenesten, kirkebønnen, kollekten, 

kontakter osv. og om behovet for at udveksle erfaringer: med andre, med missionsselskaber eller andre fra 

de frie folkekirkelige organisationer, og evt. hvordan vi som stiftsudvalg kan bidrage i arbejdet. 

I spørgsmålene kan evt. også inddrages spørgsmålet om lokale hjemvendte missionærer og volontører. 

Birthe Jørgensen bidrager på den måde, at hun kan læse korrektur og give råd vedr. udformning. 

 

I forlængelse af drøftelsen ovenfor gjorde Thorkild opmærksom på, at Søren Dalsgaard (½-tidsansat i FKM 

og ½-tidsansat i asylarbejdet) skal arbejde med en værktøjskasse om internationale relationer. Hensigten 

er, at værktøjskassen skal med rundt til stiftsudvalgene. – Det glæder vi os til, og vi kan se, at vi ikke er de 

eneste, der arbejder med problematikken. Thorkild holder kontakt til Søren Dalsgaard, og er der noget, vi 

kan bidrage med – eller afprøve – vil vi gerne være med til det. 

 

3. Opgaver fremover: 

Stiftsdagen: Udstilling – Globale Fortællere – se i øvrigt:  

     http://danmission.dk/stot/kirker-stotterkollekt/konfirmand-aktion/ 

Oplysninger fra sogne / menigheder om engagement i projekter, venskabsmenigheder, erfaringsudveksling. 

Kan vi lære af andre stiftsudvalg? 

Andre tiltag? 

- Som en parentes under drøftelserne blev det nævnt, at vi havde været en del inde omkring volontører 

forstået som unge mennesker, men at der måske lå en opgave for stiftsudvalget i at reklamere eller 

opfordre til seniorvolontører, da det i høj grad er med til at fremme det globale perspektiv. Den drøftelse vil 

vi følge op på senere. 

 

Vi fastsatte næste møde til tirsdag den 8. marts 2016 kl. 16.00-17.30 på stiftet. Hertil vil vi forsøge at få 

besøg af Henrik og Lisbeth med henblik på fokus på det globale perspektiv i kirke-skolearbejdet. Indtil da 

holdes stiftsudvalget via mails orienteret om arbejdet med Konfirmand Aktion på Stiftsdagen, om 

forespørgsel til menighedsråd, om artikler til kirkeblade mv.  

 

4. Eventuelt: 

Intet. 

 

Referat: Thorkild Sørensen 


