
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
onsdag d. 11. april kl. 16.30 2018 i Bispegården. 
 

Dagsorden: (det indrykkede og med kursiv er det refererede i forhold til dagsorden) 
 

1. Status for Stiftsudvalget for Mission efter aflysningen af mødet i Hammelev. 
Marianne Christiansen bød velkommen til mødet med beklagelse af, at det ikke havde været 

muligt at gennemføre mødet i Hammelev. Til gengæld udtrykte hun glæde over, at Kirsten 

Münster og Jens Henrik Kristiansen ville deltage i mødet med deres tanker og erfaringer. For 

det handler om at fremme den globale opmærksomhed, de missionale erfaringer osv. Hvad 

tænker I? 

Thorkild blev bedt om at trække linjer op fra det oplæg, der skulle være holdt i Hammelev, og 

det skete så uden Power Point – præsentationen vedhæfte! Det ledte frem til næste punkt: 
 

2. Hvad gør man andre steder?   
Thorkild havde til oplægget “Stiftsudvalgene i Danmark - fra begyndelsen til i dag - et rids over 

udvikling og opgaver.” lavet en opsamling af stiftsudvalg med relation til mission i de øvrige stifter 
ud fra deres hjemmesider. Det ser sådan ud: 
  

Aalborg stift:         Folkekirke og religionsmøde 
Viborg stift:           Økumeni, mission og religionsmøde 
Århus stift:            Ingen 
Haderslev stift:     Folkekirkens mission 
Ribe stift:               Mission og religionsmøde 
Odense stift:         Kirke, religion og mission 
Lolland-F stift:       Mellemkirkelige relationer og religionsmøde 
Helsingør stift:      Ydre mission 
Roskilde stift:        Global kristendom 
Københavns stift:  Folkekirke og religionsmøde 

  

Giver det anledning til overvejelser? 
Det medførte en samtale om sammenlægning af udvalg i forhold til enkeltfokus. Erfaringen 

fra bl.a. Viborg viser, at det det bliver for omfattende et område, når så mange ting samles i 

et udvalg. I dag er det mellemkirkelige udvalg nok det, de ligger nærmest, da det nu dels er et 

tilsvarende udvalg under stiftsrådet, og dels er bl.a. Folkekirkens Mission nu et samarbejds-

forum under Det Mellemkirkelige Råd. Det Mellemkirkelige Råd har også fået større fokus på 

de diakonale forhold i folkekirken. Men det mellemkirkelige stiftsudvalg har mere fokus på 

Europæiske forhold og internationale organisationer, hvor missionsudvalget har større fokus 

på hele det globale perspektiv og de erfaringer og samspil, der sker gennem missions-

selskaberne. Vi konkluderede derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt at henlægge det globale 

perspektiv til andre udvalg. Men én ting er det organisatoriske, en anden ting er det 

konkrete, der skal arbejdes med, og som skal fremmes. 

Vi foretog derfor en runde, hvor man gav udtryk for de tanker, man gjorde sig: 
 

Kirsten Münster: Det er vigtigt, at vi ser ud over ”rigets” grænser, og at der er nogen, der har 

det fokus. I vores lille provstikomite samler vi penge ind fra menighedsrådene, så der er vilje 

til det, men der har ikke de seneste år været volontører fra provstiet eller stiftet at støtte. 
 

Arne Mølgaard: Udvalget kan synes for ”spinkelt”, men vi mangler det globale perspektiv i 

folkekirken, hvis ikke nogen har det fokus. Der er god interesse for ”globale fortællere” men 

der er ofte for lidt tid til at inspirere menighederne, det er mest konfirmanderne.  
 



Jens Henrik Kristiansen: I missionsselskaberne har diakoni og mission altid været tæt 

forbundne. Dér har der været tale om ”global diakoni”. Så det globale perspektiv omhandler 

også et fokus på både de unge kirkers diakonale og missionale arbejde. Derfor kunne 

projektet ”Præster uden grænser” måske udvides bredere, så det også kunne omfatte andre 

kirkelige medarbejdere. 
 

Jonas Diemer: Provstivolontører er en mulighed at arbejde med, for hvis der er en ansættelse 

eller forpligtelse til at dele erfaringer ud i menighederne, når man er hjemme igen, bliver det 

konkret erfaringsdeling. Altså en pakkeløsning, hvor vi både giver støtte og modtager 

erfaring. Vi må nok ud i et mere opsøgende arbejde for at finde unge til at rejse ud som 

volontører. De skal nok mest have base i et provsti, for stiftet er en for uhåndterlig størrelse. 

Noget af det, der har betydet meget for Jonas selv er det, han mødte i børne- og unge-

projekter i KFUM og andre steder: sommerlejre mv. Det var noget konkret – det samarbejde 

med missionsselskaberne og ungdomsorganisationerne var væsentligt. Minikonfirmander, 

konfirmander, unge. Det må også styrkes i skolesammenhæng. ”Præster uden grænser” må 

ikke droppes, men skal gennemtænkes. 
 

Henning Beck-Larsen: Missionsselskaberne er gode til at påtage sig opgaven med at sende 

volontører ud. Måske kan vores bidrag være det, der hænger sammen med hjemkomsten. 

Hvad er vores fremtid i dette forum? Kan vi og skal vi fortsætte? Stiftet kan være det 

centrale, men hvordan kommer vi ud? Vi har haft gode oplevelser til de konferencer vi har 

holdt f.eks. i Gl. Haderslev Sognehus. Måske skal det også fortsætte? 
 

Det gav anledning til god samtale, og Marianne Christiansen rundede af med at ”tænke 

højt”: Vi er nu Jonas, Kurt og jeg – og fra selskaberne Arne og Henning. Måske skal vi til en 

start mødes et par gange om året og se hvordan det går. Eller vi kan sige: Vi vil have 

udvalget, og så lave en årlig konference og vælge et tema, som kan belyse perspektivet. 

Selskaberne kan så måske også formidle opgaver i stifter og provstier til volontører? 
 

Jonas Diemer gav udtryk for, at hvis et udvalg kun skal mødes et par gange om året, kan vi 

lige så godt nedlægge det, og det skal vi ikke! 
 

3. Hvad gør vi i Haderslev fremover? 
Thorkild udtræder af udvalget som sekretær og kontaktperson efter dette møde, når referatet er 
udsendt. 

Efter en god og konstruktiv samtale blev konklusionen: 

Udvalget fortsætter med Jonas Diemer som formand. Marianne Christiansen deltager, når 

det er nødvendigt. Og det vil det være første gang. Der blev aftalt et næste møde - - - ?  

Inden da vil Marianne Christiansen forsøge at finde et par medlemmer mere – gerne 

menighedsrådsmedlemmer - og vi vil invitere BDM til også at indtræde i stiftsudvalget, da de 

har hovedsæde i stiftet. 
 

4. Eventuelt. 
Marianne takkede Thorkild for arbejdet i stiftsudvalget gennem årene og overrakte en bog 

”Kirkesangbogen” som en synlig tak. 

Thorkild kvitterede med tak for samarbejdet med Marianne både i stiftet og som formand for 

Folkekirkens Mission i sin tid. Desuden Kirsten for oplæring, Jens Henrik for samarbejdet i 

YMH i Christiansfeld, og de øvrige udvalgsmedlemmer for samvær og oplevelser. Det har 

været meget spændende og berigende oven på et langt skoleliv at komme ind i denne 

kirkelige og globale verden. 

Thorkild samler de filer mv. om Stiftsudvalget, som han har på sin computer og gemmer det 

til en evt. overdragelse til stiftet / ny formand. 
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