
Årsrapport for 2017: 
 

Stiftsudvalgets navn:  
Stiftsudvalget for Mission……………………………………………………………….……. 
 
Møder i løbet af 2017: 26/1 – 28/4 – 14/9 + arbejdsmøder mellem biskoppen og undertegnede. 
Mål for 2017: At arbejde videre med projektet ”Præster uden grænser” 

At planlægge en stiftskonference i 2018, men det har vi udskudt. 
At søge en medlemsrepræsentation fra alle provstier som følge af ændringer i 
menighedsrådssammensætningen. Det lykkedes ikke helt. 

Arrangementer i årets løb: Vi har ikke haft udadvendte arrangementer i 2017. 
Større beslutninger: Vi forsøgte med projektet ”Præster uden grænser”, men det lykkedes ikke at få 

præster til at søge orlov til dette. Vi har dog ikke opgivet forsøget, men vil tage 
det op igen senere. 

  
Mål for kommende år: Vi skal have reetableret og redefineret stiftsudvalget og have gennemgået 

udvalgets opgaver, så vi kan få en større repræsentation fra provstierne. 
Planlagte arrangementer 2018: Vi deltager i Stiftsdagen på Katedralskolen 17/3, hvor vi har fået lederen af 

Folkekirkens Mission og Asylsamarbejde til at medvirke med en workshop om 
mission – og en om asylsamarbejdet.  
Desuden har vi inviteret præster eller menighedsrådsmedlemmer fra de sogne, 
der i henhold til vores undersøgelse i 2016 har været aktive i arbejde med 
mission under en eller anden form. Mødet finder sted 11/4. Her skal rammerne 
for det fremtidige arbejde drøftes, og forhåbentlig kan vi få udvidet 
repræsentationen fra manglende provstier. 
Det bliver sidste arrangement, jeg som hidtidig kontaktperson og sekretær i 
stiftsudvalget deltager i, idet jeg efter 20 års arbejde med Mission og 10 år i 
stiftsudvalget har valgt at stoppe og at udtræde af udvalget. 

Budget for 2018: Det af stiftsrådet fastsatte rammebeløb 5000,- kr 
Budget for 2019: Det af stiftsrådet fastsatte rammebeløb 5000,- kr. + evt. udgifter til en 

Stiftskonference i 2019. 
  
Medlemmer af udvalget: Marianne Christiansen, formand 

Thorkild Sørensen, sekretær og kontaktperson indtil medio april 2018. 
Kurt Lange Petersen, Haderslev domprovsti 
Jonas Diemer, tidl. missionær, Kolding provsti 
Arne Mølgaard, repr. for Danmission 
Henning Bech-Larsen, repr. for Mission Afrika 
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