
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
tirsdag d. 8. marts 2016 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: (det indrykkede med kursiv er det refererede i forhold til dagsorden) 

 

1. Siden sidst: 

a. Marianne Christiansen orienterer om bl.a. Asylsamarbejdet og rejsen til Tanzania. 

1. Tanzania. Et spændende besøg med bispevielse i Bukoba og hilste på flere andre biskopper. 
Der var et stort ønske om at etablere et venskabsstift. I Tyskland er der andre traditioner for 
venskabsforbindelser mellem stifter. Men i Danmark ser vi på grund af de strukturelle forhold 
anderledes på det, og det er nok bedre her at basere det på mindre områder. 
Missionsselskaberne har her også en vigtig rolle at spille som aktør i en venskabskontakt, som 
ikke må glemmes. Vi kan overveje, om vi skal forsøge, men samtidig være opmærksomme på, 
at der er venskabsmenigheder til Karagwe-området, f.eks. fra Abildgård sogn i Frederikshavn 
(?) og via Knud Ochsner i Århusområdet. 
2. Asylsamarbejdet: Det er et etableret samarbejde på landsplan via Det Mellemkirkelige Råd, 
i tæt samarbejde med Arbejdsgruppen for Folkekirkens Mission, idet Søren Dalsgaard er ansat 
i begge områder. Desuden er det blevet bedre bemandet på det sidste. Der findes blandt 
asylansøgere især dåbskandidater fra Irak og Afganistan, idet der dér findes en kristen 
understrøm nok af mere ortodokst præg. Der er brug for materiale (studiekredse mv.) for 
folkekirkens menigheder om, hvordan man skal tage imod og inddrage dem i menighederne. 
Der er dåbsforberedelse flere steder, bl.a. i Gl. Haderslev Kirke. 
Henning kunne oplyse, at Sat7’s børneprogrammer ses af op mod 3-4 millioner børn i 
Mellemøsten, og at man derfor ikke er på helt bar bund vedrørende kendskab til kristendom. 

b. Stiftsdagen: Besøget af Konfirmand Aktion. 

Besøget må betegnes som en succes. Standene var godt besøgt, og både fra de to gæster og 
fra Danmission har man været glade for initiativet. Det kom frem, at ved nogle besøg, som 
konfirmanderne havde været meget glade for, behøvede de ikke så meget tolkning. 
Konfirmander i dag har haft engelsk i længere tid end tidligere, og sådan som gæstelærere 
ofte fortæller på en enkel måde forstår de fleste det. Tovholderen kan måske føle sig lidt frem 
med, hvor meget, der skal oversættes. TS kontakter Rebekka Steinvig med synspunktet. 
I Haderslev Provstiudvalg for Mission har man Cambodja på som projekt i de kommende to 
år, og Ingrid Vilslev fra Domsognet er netop hjemkommet fra et besøg derude. 

c. Kirke-skolesamarbejdet: TS har haft kontakt til Henrik Vestergaard Jørgensen.  

 Efter dette møde tager TS kontakt og inviterer dem med til næste møde i stiftsudvalget. 
d. Henvendelsen til sogne og menigheder – er ikke sket. 

 Det vil blive fulgt op i henhold til pkt. 2. 
 

2. Vidensindsamling: 

a. Missionærer og volontører – hvordan bruger vi oplysningerne? 

Måske skal vi invitere dem til et møde i løbet af efteråret? 

Vi aftalte, at vi vil invitere missionærerne til et møde onsdag den 13. oktober kl. 17-20, hvor vi 
vil tale med dem om, hvordan de kan være en samarbejdende ressource for både stiftsudvalg 
og evt. i kirke-skole-sammenhænge, idet de sidder med en førstehåndsviden om tredje 
verdenslande. På næste møde udformes mødets indhold nærmere mht. foredrag, 
samtaleoplæg mv. Mødet kan finde sted i Gl. Haderslev eller Hammelev - TS aftaler. 



b. Venskabsmenigheder – henvendelsen til sogne og menigheder – hvordan, hvornår? 

I stedet for en to-trins henvendelse vil vi udforme spørgsmålene, så de kan udsendes og besvares på 

nettet. Lige efter påske? 

Det mellemkirkelige Råd har en vejledning om venskabsmenigheder:  

http://www.interchurch.dk/vaer-med-lokalt/venskabsmenigheder  

Marianne Christiansen og TS udformer i fællesskab spørgsmål til sogne / menighedsråd i form 
af en net-undersøgelse, hvor man hurtigt kan være færdig, hvis man ikke har 
venskabsmenigheder / projekter, og ledes til et mere uddybende afsnit, hvis man har. Vi vil 
gøre det klar umiddelbart efter påske, så vi kan have oplysningerne retur inden næste møde. 
Vi aftaler med Birthe Jørgensen om det tekniske. 

 

3. Kirke-skolesamarbejdet 

Efter mødet kontakt til HVJ om deltagelse i næste møde + drøftelse af områder, materialer mv. 

 TS aftaler. 
 

4. Invitation til missionskonference om Missionale arbejdsformer 7-9. juni. 

Hvem kan deltage? – tilskud fra stiftet? Invitation med program vil blive udleveret på mødet. 

Se også Det mellemkirkelige Råds hjemmeside:  

http://www.interchurch.dk/aktuelt/kalender/missionskonferencen-2016  

 Der var ingen herfra, der kunne deltage, men vi vil gerne have mødet refereret. 
 

5. Stiftskonference i 2017? 

Hvornår – tema – medvirkende? 

Spørgsmålet er, om vi skal udsætte stiftskonferencen fra 2017 til 2018 idet der er rigtig mange 

arrangementer med fokus på reformationsjubilæet?  Så kunne efteråret 2016 bruges til fokus på 

missionærer/volontører og på spørgsmålet om venskabsmenigheder, og på skole-kirkesamarbejdet? 

Vi aftalte, at vi vil afholde en stiftskonference i foråret 2018, og på næste møde vil vi afsætte 
dato og drøfte indhold nøjere. 

 

6. Repræsentanter fra manglende provstier? 

- vi skal forsøge at finde en formand (ikke biskoppen) så stiftsudvalget for mission i lighed med de øvrige 

stiftsudvalg arbejder selv.  

- finde ny sekretær fra sommeren 2017. 

Marianne Christiansen har aftalt med Olaf Dige, præst i Glud, Hedensted provsti, at han 
indtræder i udvalget, og at Sophie Jul, præst i Nordborg indtræder i stiftsudvalget fra nytår og 
overtager formandsposten fra Marianne Christiansen i sommeren 2017, hvor både MC og TS 
udtræder. Vi overvejer at finde repræsentation fra Sydslesvig. 

 

7. Næste møde – hvortil vi vil invitere Henrik Vestergaard Jørgensen. 

 Onsdag d. 18. maj kl. 17.30 – 19.00 på stiftet med følgende hovedpunkter: 
Overvejelser om venskabsstift med Karagwe, kirke-skolesamarbejdet, henvendelser til sogne 
/ menigheder, program for mødet med tidligere missionærer, stiftskonference i 2018 - Tema? 

 

8. Eventuelt. 

Det blev oplyst, at de enkelte steder, hvor Danmission og Mission Afrika har haft fælles 
genbrugsbutikker, er samarbejdet ophørt, sådan at man nu har hver sine genbrugsbutikker. 
Endvidere, at Jørgen Skov Sørensen indtræder som generalsekretær i Danmission efter 
Mogens Kjær. Jørgen Skov Sørensen har tidligere været ansat i Danmission (DMS), været med 
i hovedbestyrelsen og beklædt stillingen som generalsekretær i Det mellemkirkelige Råd. 

 

Referat: Thorkild Sørensen 


