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Trinitatis søndag som Global søndag!
Mission betyder ”sendelse”, at have en opgave, som vi er sendt af sted med.
I vores tid har enhver virksomhed med respekt for sig selv en mission. Også i kirken er vi sendt med en opgave
og noget at dele med andre mennesker: Et glædeligt budskab og hjælp til at leve. Det gælder lokalt, og det gælder
globalt.
I folkekirken bliver kontakten til de globale kirker og arbejdet for mission ofte varetaget af de folkekirkelige
missionsselskaber. Haderslev Stifts udvalg for mission har derfor valgt at lancere Trinitatis søndag (12. juni 2022)
som Global søndag med det ønske at knytte menigheder og missionsselskaber tættere sammen. Derfor tilbydes I
at gøre brug af én af følgende muligheder:
•
•
•

I får besøg af en gæsteprædikant til højmessen, som har erfaring fra missionsselskabernes virke, evt.
efterfulgt af et kort foredrag ved kirkekaffen.
I får besøg af en repræsentant for et af de folkekirkelige missionsselskaber, der kommer med en fortælling
ude fra verden. Det kan ske kort i gudstjenesten eller ved kirkefrokosten bagefter.
I kan selv markere dagen og lave en indsamling til et udvalgt missionsselskab – i så fald kan I bruge denne
prædikenvejledning som inspiration, ligesom vi kan formidle materialer til indsamlingen.

Hvis I ønsker en repræsentant eller gæsteprædikant, må I gerne henvende jer snarest. Vi vil forsøge at dække så
mange sogne som muligt. Henvendelse kan rettes til projektets kontaktperson, sognepræst Michael H. Munch på
micmu@km.dk. Tilbuddet er gratis, men vi opfordrer til at søndagens kollekt går til det inviterede
missionsselskab.
Kort om de fire missionsselskaber, som i år er med i dette initiativ:
Mission Afrika, stiftet i 1911, arbejder især i Nigeria, Cameroun, Sierra Leone, Mali og Centralafrikanske
Republik, samt med SAT-7 satellitfjernsyn i Mellemøsten.
Danmission, stiftet i 1821, arbejder især i Mellemøsten, Cambodia, Myanmar og Tanzania.
Promissio, stiftet i 1946, arbejder især i Etiopien og Liberia.
Brødremenighedens Danske Mission, stiftet i 1843, arbejder især i Tanzania, men også i Congo og Albanien.

Med håb om at dette må blive til glæde både ude i verden og herhjemme –
Bedste hilsner på udvalgets vegne
Marianne Christiansen
Jonas Diemer
Biskop
formand
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