
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 10.02.22  
Kl. 16:00-17:30 på Haderslev Stift 
 
Afbud fra: Jens Møller, Arngeir Langås, Anne Miriam Bøytler 
Til stede: Marianne Christiansen, Henning Bech-Larsen, Finn Hougaard, Jens Christian Bach Iversen, 
Michael Hvistendahl Munch, Jonas Diemer 

 
Dagsorden 
Sang til indledning 
 

1. Præsentation og nye medlemmer 
Nye medlemmer præsenteres:  
- Michael Hvistendahl Munch: Sognepræst i Bredstrup-Pjedsted og sidder i hovedbestyrelsen 
for Danmission.  
- Jens Christian Bach Iversen:  Sognepræst i Dalby og er repræsentant for Danmissions 
stiftsbestyrelse.   
- Derudover har Susanne Lubago, ny præst i Hellevad-Egvad i Aabenraa Provsti, også sagt ja til 
at sidde i udvalget og er med fra næste møde. 
Der tales endvidere om muligheden for, at Israelsmissionen og Dansk Armeniermission sender 
nye repræsentanter? Jonas skriver en mail til selskaberne. 
Geografisk mangler vi repræsentanter fra fx Sønderborg og Hedensted, og vi mangler evt. en 
repræsentant fra provstikomité i Haderslev. Marianne går videre med det. 
Jonas får opdateret hjemmesiden for medlemmer, når de nye er på plads. 
 

2. Siden sidst 
a. Årsrapport 2021 

Eftersendes 
b. Godkendelse af seniorvolontør-piece 

Der er ros til forslaget og få kommentarer:  
- Ændringsforslag s. 2: ”Du er selv med til at definere dine opgaver i fællesskab med 
missionsselskabet og den lokale samarbejdspartner, så det hænger naturligt sammen 
med det, du har at byde på.” – Kunne der endvidere være en kommentar med fra 
biskoppen, ville det være fint. 
- Der skal tilføjes ”Haderslev Stift” på forsiden.  
Videre arbejde: 
Jonas sender piece forbi Ulla Kjær Nielsen og spørger til tryk og for udsendelse. 
Jonas spørger MC til citat. 

c. Andet (MC) 
Vi får besøg af ærkebiskoppen fra Libanon og afholder temadag om Mellemøstens 
kirkeforhold.  
Der arbejdes med stiftsudvalgenes budgetter, og der kommer nok en ændring i, at man 
søger pengene, når de skal bruges. Grunden til ændringerne er udvalgenes stigende 
aktivitetsniveau og satningsområder, hvor der var brugt af ekstra kapital og stadig 
bundne aktiviteter.  
Migrantudvalget har ansat en kvinde fra Myanmar som barselsvikar i et år. 

3. Stiftsvolontørordning https://www.haderslevstift.dk/volontoer 

https://www.haderslevstift.dk/volontoer


a. Status 
Jonas giver opdatering.  
Volontørernes overfald i Cameroun berøres. Udvalget burde være orienteret herom. 
Mission Afrika har håndteret situationen godt og har bl.a. altid en hotline ift. 
volontørerne. Volontørerne har følt sig godt behandlet og der blev taget godt hånd og 
situationen og dem.  

b. Finansiering 
Er i orden i nærværende år.  
Rejselegat tildeles (25.000), men under mødevirksomhed får de kun kørslen dækket, 
dvs. det tilskud, som nuværende volontører har fået til kost og logi bortfalder.  
30-50 møder til stræbes i kun januar og februar, dvs. december tages ud. 

c. Næste år 
Stillingsopslag: Arbejdsudvalget udarbejder et forslag og sender forbi Marianne 
Mølbæk til videreformidling 

 
4. Mission trinitatis søndag 

Der er afholdt møde i arbejdsudvalget i januar: Arngeir har udfærdiget brev og Michael 
har lavet prædikenvejledning. 
Video er afleveret til Jonas, der forsøger at sætte efterskoleelever i gang med 
redigering. Vi mangler at finde frem til, hvordan video og brevet sendes ud.   
Jens Fischer-Nielsen vil gerne være phoner, men vil ikke være kontaktperson. 
Det diskuteres, hvordan vi formulerer os ift. antal og tilmelding. Der er enighed om, at 
der skal sendes en reminder til selskaberne. 
Konklusion:  
Michael samler sammen og læser korrektur, sender herefter til Marianne, som så 
sender ud.  
Deadline for udsendelse af brev og video: 1 marts 

 
5. Præster uden grænser 

Marianne må nu kun udlodde 4 studieorlov årligt fra nærværende år, hvilket er væsentligt 
mindre end forrige år. MC forudser derfor færre udsendte i Præster uden Grænser.  
Andre ansættelsesgrupper uden grænser: Marianne har sendt formulering til Jonas, der 
arbejder videre på en formulering til hjemmesiden – måske vil Miriam også hjælpe? Der skal 
snak med stiftsråd om budget for 23 til næste møde.  

 
6. Eventuelt 

Husk Stiftsdag 19. marts 
Husk tilmelding til stiftsdag – stiftsrådet betaler for udvalgsmedlemmer.  
 

7. Næste møde 
Jonas laver doodle som sædvanligt 

 
 
 
 
 


