
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 23.03.21  
Kl. 16:30-18:00 online 
 
Afbud fra: Ulrick 

 
Dagsorden 

Sang til indledning 
 

1. Velkomst, præsentation 
 

2. Siden sidst – herunder: 
a. Udskiftning i udvalget 

Ulrick ønsker at stoppe. Han har orienteret Dansk Armeniermission, der ikke 
umiddelbart ønsker at sende en anden repræsentant.  
Jonas taler med Marianne om en evt. afløser. Udvalget tænker, at det ville være fint 
med en præst fra stiftet, Robert Strandgaard foreslås. 
Kurts afløser fra provstiudvalget i Haderslev skal kontaktes. Jonas følger op. 

b. Promovering af seniorvolontør-muligheder 
Pga. corona og andre årsager, er der ikke sket yderligere. Jonas følger op. 

c. Kampagne for globale venskabsmenigheder 
Jonas har fundet ud af, at Mellemkirkeligt Udvalg har mulighed for at yde økonomisk  
støtte, hvis et sogn i stiftet ønsker at optage en venskabsforbindelse til en menighed i  
udlandet. Udvalget gør dog ikke andet for at promovere løsningen.  
En evt. folder kunne måske laves i samarbejde med dette udvalg? 

d. Præster uden grænser 
Budget og velvilje er der, så løsningen ønskes kun yderligere synliggjort – gerne med 
særligt henblik på andre typer ansættelser end præster, da dette er et nyt tiltag.  

e. Møde med stiftsråd 
Miriam vil gerne med til mødet den 15. april. Jonas og Miriam koordinerer.  

 
3. Missions-event trinitatis søndag 

Ligger i 2021 30. maj.  
Jens Peter Rejkjær: Hvis vi skal så skal den have fuld kraft. Så hellere udsætte til næste år.  
Finn Hougaard: Årsmøde i landsforeningen for menighedsrådene i den weekend. Spørg MC.  
Konklusion: Lad os udsætte og så sætte alle sejl til næste år. 

 
4. Inspirationsbrev/video til nye menighedsråd 

Finn Hougaard: Der afholdes pt. virtuelle menighedsrådsmøder – en video burde vises på et 
menighedsrådsmøde.  
Jens Møller: Video bør suppleres med et brev.  
Video sendes ud via nyhedsmail – her skal teases med god skrift.  
 

5. Stiftsvolontørordning 
Marie Diemer (Hjerndrup) og Ellen Jensen (Jels) har søgt og er blevet godtaget af 
arbejdsudvalget, som værende de første stiftsvolontører, vi sender ud! Missionsudvalget 



bekræfter og godkender dem. De ønsker og søger nu hos Mission Afrika om volontørophold fra 
august 2021 i 3 mdr. i Uganda – herefter er de ansat til at holde foredrag i stiftet. 
Arbejdsudvalget med Bodil Lanting, Miriam Bøytler og Jonas Diemer har holdt 2 møder siden 
sidst. Der arbejdes på hjemmeside med info om ordningen – under vores side på stiftets 
hjemmeside. Herudover skal der være information om mødeformer, præsentation af 
volontører mv.  
Jens Peter: Hvis Mission Afrika ikke kan sende volontører, kan BDM. 
Kalender: G-kalender er godt internt i arbejdsudvalg, men udvalget arbejder på en 
kalenderløsning, der kan integreres i hjemmesiden for at undgå større administration.  
Bolig og bil til volontører:  
Jens Peter: Gode erfaringer med provstivolontører, der bor hjemme. Evt. kan en 
autoforhandler spørges.  
Jens Møller: Jørgen Hansen biler – Skærbæk - kunne måske være en mulighed.  
Jonas: Anders Skals var en anden mulighed. 
Husk styr på forsikringer.  
Spørg gerne til Hernings erfaringer iht. finansiering mv. Arbejdsudvalget tager kontakt til 
Herning. 
 

6. Stiftsdagen 2022 
Der er enighed om, at programmet (foredrag med Jonas Adelin Jørgensen + os selv) ønskes 
optaget i 2022. Jonas videregiver denne information til Marianne Mølbæk.  

 
7. Eventuelt 

 
a. Himmelske Dage 2022 

 
b. Jonas Adelin Jørgensens kortlægning og analyse af det mellemkirkelige arbejde i 

stifterne 
Finn: Rettelse: Finn repræsenterer Promissio (er ikke missionær), Skriv alle 
missionsselskaber ind i dokumentet  
Jens Peter: Robert er sendt ud med BDM 
Jonas samler kommentarer og sender respons tilbage til Jonas Adelin Jørgensen.  

c. Jens Møller: Dansk Oase har sendt invitation ud ang. evt. samarbejde – 
videresendes til Jonas, der tager stilling til evt. udmeldelse fra udvalgets side. 

 
8. Næste møde 

Fint med MC til næste møde – maj, juni 
Jonas sender en doodle ud fra MCs muligheder.  
 

 
 


