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Årsrapport for 2021 
Stiftsudvalgets navn: Stiftsudvalget for mission 
Møder i løbet af 2021: 23.03, 22.06, 22.09, 15.12 

Mål for 2021: • Inspirationsbrev/infovideo til nye menighedsråd 
• Implementering af trinitatis missions søndag i mindst 10 sogne (udsat) 
• Udsendelse af stiftsvolontører og efterfølgende møderække  
• Workshop-afholdelse på stiftsdag (udsat) 
• Kampagne for globale venskabsmenigheder (forlagt) 
• Videre konsolidering af ”Præster uden Grænser” 

Arrangementer i årets løb: Udvalgsmøder (4 møder) og underudvalgsmøder afholdt i hhv. arbejdsudvalget for 
stiftsvolontører (7 møder) og arbejdsudvalget for trinitatis søndag (2 møder).  
Herudover er der afholdt et mindre kursus for udrejsende stiftsvolontører, samt 
debriefing og sparring ift. udarbejdelse af foredrag efter hjemkomst til DK. 
Volontørerne havde endvidere et foredrag i december (og mange i jan.-feb. 2022) 

Større beslutninger: • Trinitatis missions-søndag: Et tilbud til kirker om en søndag med globalt udsyn. 
I samarbejde med de folkekirkelige missionsselskaber tilbydes så mange 
kirke/sogne som muligt et møde ifm. en gudstjeneste. Dette event tænkes 
gentages hvert år. Den planlagte implementering i 2021 blev dog udsat pga. 
corona. 

• Stiftsvolontør: Tidsplanen fulgt. Arbejdsudvalg har været yderst aktivt. 
Konceptet med udsendelse af volontører ud fra mindre ændringer ønskes 
bibeholdt i 2022, ligesom foredrag fra nuværende volontører (pt. planlagt 29) 
løber i januar og februar (og få møder i marts). 

• ”Præster uden Grænser”-ordningen kører videre. Der er stadig to puljer. - En til 
præster og en til andre ansættelsesgrupper. I 2021 udsendtes der 2 præster. 

• Kampagne for globale venskabsmenigheder droppes. Udvalget tror mindre på 
en ligevægtig udveksling i traditionelle venskabsmenigheder og mere på de 
personbårne venskabsmenigheder/kontakter, som kan opstå fx ifm. 
udsendelse af både præster/ansatte uden grænser og stiftsvolontører. 

• Udskiftning i udvalget:  
o Ny repræsentant for Brødremenighedens Danske Mission: Jens Peter 

Rejkjær er trådt ud og generalsekretær Arngeir Langås er trådt ind. 
o Ny repræsentant for Danmission: Jens Fischer-Nielsen er trådt ud og 

medlem af Danmissions stiftsbestyrelse sognepræst Jens Christian 
Bach Iversen, Dalby, er trådt ind ultimo i 2021. 

o Udpeget af biskoppen ultimo 2021: Michael Munch, sognepræst i 
Bredstrup-Pjedsted (og medlem af Danmissions hovedbestyrelse) 

o Repræsentant fra Haderslev Provstiudvalg for missions Kurt Lange 
Petersen er trådt ud, ny repræsentant er endnu ikke fundet. 

Mål for kommende år: • Implementering af missions-event trinitatis søndag i mindst 10 sogne 
• Udsendelse af nye stiftsvolontører og efterfølgende møderække 
• Workshop-afholdelse på stiftsdag 
• Videre konsolidering af ”Præster uden Grænser” med nye 

ansøgere/udsendte 
• Afslutning og udsendelse af pjece til sognene ang. seniorvolontør-

promovering 

Planlagte arrangementer 
2022: 

Udvalgsmøder, underudvalgsmøder.  
Workshop på stiftsdag. 
I forbindelse med volontørprojekt: Afslutning med nuværende volontører, 
rekruttering af nye, forberedelseskursus, udsendelse, mødekursus og møderække.  
Trinitatis søndag missions-event 
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Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2022: 

Udvalgsarbejde, herunder trinitatis søndag 5.000,- kr. 
Volontørprogram 50.000,- kr.  
Præster uden Grænser (2 puljer) 60.000,- kr. 
I alt 115.000,- kr. 

Budget for aktiviteter og 
udvalgsarbejde i 2023: 

Udvalgsarbejde, herunder trinitatis søndag 5.000,- kr. 
Volontørprogram 50.000,- kr.  
Præster uden Grænser (2 puljer) 60.000,- kr. 
I alt 115.000,- kr. 

Medlemmer af udvalget: Navn Repræsentation By 
Henning Bech-Larsen Mission Afrika Christiansfeld 

Jens Christian Bach Iversen Danmission Kolding 
Arngeir Langås BDM Christiansfeld 

Finn Hougaard Promissio Christiansfeld 
Jens Møller Pedersen Spedalskhedsmissionen Aabenraa 

Michael Hvistendahl Munch - Fredericia 
Anne Miriam Bøytler - Kolding 

Jonas Diemer Formand Hejls 
Marianne Christiansen Biskop 

 
 

 
Årsrapport udfærdiget af: Jonas Diemer 

 
Dato: 31.01.21 
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