
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 22.06.21  
Kl. 16:00-17:30 på Haderslev Stift 
 
Afbud fra: Jens Møller, Miriam Bøytler, Marianne Christiansen 
Til stede: Jens Peter Rejkjær, Finn Hougaard, Henning Bech-Larsen, Jens Fisher-Nielsen 

 
Dagsorden 

Sang til indledning 
 

1. Kort nyt fra missionsselskaberne 
- Jens Peter (BDM): Arngeir Langås er ny generalsekretær. Missionær Rasmus Kjær Jensen skal 
giftes og stopper. Mia og Michael Toldam Korsgård udsendt til TZ til socialt og diakonalt 
arbejde. Janice og Mads Refshauge Jakobsen fra Kipili, TZ, kommer hjem på orlov og på 
møderejse. Sundhedsprojektet i DRC er i fuld sving. Bygning af ny skole i flygtningelejr i Goma 
er udskudt. Arbejdet på Star Mountain i Israel har været lukket ned, men er i gang igen (bl.a. 
via CISU/Danida-midler) 
- Henning (Mission Afrika): Har fået stor arv, hvilket skaber ro i økonomien, hvorved man bl.a. 
udvikler på genbrugsarbejdet. Der er kommet ny økonomi- og fundraisingsleder. Ovenpå 
corona er det godt at få medarbejdere tilbage.  
- Finn (Promissio): Lokale cykelsponsorløb er stort pt. Der er valgt ny formand: Gitte 
Rasmussen. Elisabeth Poulsen er missionær i Den Lutherske Kirke i Liberia, herudover er to 
missionærfamilier i Etiopien i Mekane Yesus-kirken. Der udsendes en del unge danskere til 3 
mdr. volontørophold i samarbejde med Børkop Bibelskole.  
- Jens (Danmission): 200 års jubilæum (fejres næste år). Der arbejdes med fokus for arbejdet 
(bl.a. diskussionen: missionsselskab vs. nødhjælpsorganisation). Optræk til underskud sidste år 
blev undgået. De er i proces med at få styr på organisatoriske forhold i Bangladesh. 
 

2. Møde med stiftsrådet 15/6 
Jonas (JD) gav et kort referat fra mødet (udspecificeret under enkelte områder nedenfor) 
 

3. Siden sidst 
a. Udskiftning i udvalget 

JD orienterer om status ift. provsti-udvalget for mission i Haderslev. JD husker 
Marianne Christiansen på, at der skal findes en nye afløser. 
Finn: Kommissoriet udtaler kun, at Danmission og Mission Afrika officielt er 
repræsenteret, men status er at langt flere er repræsenteret.  
Henning: Der var bred enighed om at andre organisationer blev inviteret med, derfor 
blev de inviteret med. Måske skal kommissoriet ændres?  
JD: Lad os arbejde med en evt. ændring i kommissoriet, så vi både kan tilstræbe 
repræsentation fra de fleste folkekirkelige missionsselskaber, men også kan få øget 
folkekirkelig og lokal forankring – gerne med en øget geografisk repræsentation. JD 
taler med Marianne derom og punktet tages op næste gang. 
Finn: Bodil Lanting kan evt. afløse mig efter et fælles overlap. 
Jens: Har haft kontakt til en evt. afløser: Jens Kristian Bach Iversen – præst i Dalby. 

b. Promovering af seniorvolontør-muligheder 
Herunder godkendelse af tekst (se dokument) 



Vi tror stadig på vigtigheden af en fysisk folder, der sendes ud. Teksten er godkendt. JD  
taler med stiftets kommunikationsmedarbejder og Marianne Mølbæk ang. layout.  

c. Kampagne for globale venskabsmenigheder 
Der er ikke sket yderligere siden sidst. 

d. Præster uden grænser 
Der udsendes to præster i år. Robert Strandgaard til Tanzania og Henrik Johannesen til 
Libanon. Der er stadig én plads til fortrinsvis en anden kirkelig ansat. 
Finn: Kan der laves en nyhed/pressemeddelelse? Kirke.dk kan måske bruges? 
Jens: Kan der komme en artikel i Kristeligt Dagblad? 
Jens Peter: Når Robert kommer hjem, skal der laves en artikel med ham.  
Jens finder ud af, hvordan kirke- og kulturmedarbejdere kommunikerer med hinanden 
og melder til JD. 
JD følger op med stiftet. Husk ”kirkemusikalsk stiftsudvalg” og kirkemusikerfestival 1. 
okt.  

e. Inspirationsbrev/video til nye menighedsråd 
Den er på vej 

f. Ung.mission 
Kort orientering om et nyt netværk, der arbejder for at fremme international mission i 
unges bevidsthed. 
 

4. Missions-event trinitatis søndag 
Stiftsrådet var meget positivt og vi skal klø på. De mener, at vi skal have fat i både 
menighedsrådsformand og præster med en tydelig pakkeløsning, hvor det er tydeligt, 
hvad man som kirke kan vælge.  
Vi arbejder videre med tiltaget i vores første møde efter sommerferien. Jens Peter 
forsøger at få sin afløser med i udvalget.  

 
5. Stiftsvolontørordning 

a. Status på udvalget 
Der er stadig kun 3 medlemmer, hvorfor der stadig søges efter en økonomi-ansvarlig.  

b. Status på volontører 
Volontørerne Marie Diemer og Ellen Jensen udsendes til Uganda fra slut august til slut 
september. Billetterne er bestil. Udvalget skal udarbejde en kontrakt.  

c. Status på økonomi 
Stiftsrådet giver udtryk for, at vi godt kan tage betaling for foredragene – fx 2000 kr. for 
et sogneforedrag. Det skal formuleres som et ønske snarere som et krav. Ifm. 
konfirmander kan der ikke forventes så stort et beløb. Jf. referat for stiftrådsmøde.   
Henning: Ideelt set kunne et antal provsti-udvalg sætte fx 15.000 kr af i budgettet til, at 
volontørerne kan komme ud, hvorfor der så ikke er yderligere betaling her. Måske kan 
man søge provstier (som en slags fond?). 
Vi går med stiftsrådet opfordring til egenbetaling, og så satser vi på, at vi når op på det 
budgetterede beløb på 50.000 kr.  

d. PR – herunder ny hjemmeside  
JD tager kontakt til stiftets kommunikationsmedarbejder hurtigst muligt.  

https://www.haderslevstift.dk/om-stiftet/stiftsudvalg/stiftsudvalget-for-mission 

 
6. Eventuelt 

https://www.haderslevstift.dk/om-stiftet/stiftsudvalg/stiftsudvalget-for-mission
https://www.haderslevstift.dk/om-stiftet/stiftsudvalg/stiftsudvalget-for-mission


a. Webtilgængelighed 
Der orienteres om kravene 

b. Til kalenderen 
9. nov – Stiftrådsmøde om aftenen, hvor alle udvalg mødes. Husk også Stiftsdag 19. 
marts 

 
7. Næste møde 

JD udsender doodle ud fra Mariannes Christiansens kalender. Hun ønskes at være 
med til det næste møde.  

 
 
 


