
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 19.11.20  
Kl. 9:00-10:30 på Haderslev Stift 
 
Afbud fra: Ulrick Steffensen, Jens Møller Pedersen 
Til stede: Jens Peter Rejkjær, Kurt Lange Petersen, Anne Miriam Bøytler, Marianne Christiansen 
(MC), Finn Hougaard, Henning Bech-Larsen, Jens Fischer-Nielsen, Jonas Diemer (JD) 

 
Dagsorden 

Sang til indledning 
 

1. Velkomst, præsentation 
Anne Miriam Bøytler indtræder i udvalget, hvilket der udtrykkes stor glæde for. Miriam 
studerer sociologi og international folkeret, har tidl. stor erfaring som volontør og har bl.a. 
været ansat som ungdomssekretær i BDM.  

 
2. Siden sidst – herunder: 

a. Udskiftning i udvalget 
- herunder billeder af udvalgsmedlemmer 
Kurt Lange udtræder af menighedsrådet. Bjarne Taulborg fra Haderslev provstikomite 
for mission kan evt. indtræde i stedet.   
MC og JD overvejer udvalgets konstellation. 
Fællesbillede på hjemmeside: Hvor blev det af? JD spørger Lene. 

b. Konfirmandaktion og Covid-19: se bilag + www.konf.dk 
c. Promovering af seniorvolontør-muligheder: se bilag 

Finn Hougaard: Det er ikke clearet med Promissio.  
Tilføjelser kunne være: Faktakbokse + citater med konkrete erfaringer fra tidl. 
seniorvolontører (evt. kontaktoplysninger herpå?) 
Det diskuteres om kontaktoplysninger for selskaber skal være på? Og måske en kort 
tekst, der yderligere forklarer lidt om selskabet (hvor de arbejder etc.). 
Konklusion: JD og Lene Kjældgaard: Lav tekst færdig og spørg dernæst selskaber til 
godkendelse. 
Marianne Mølbæk kan layoute. Det skal endvidere sendes ud med nyhedsbrevet. 

d. Kampagne for globale venskabsmenigheder 
Intet nyt udover at siden på hjemmesiden er fraværende. Lene Kjældgaard ser på det 
og tilføjer Jens Fischer-Nielsen som kontaktperson på siden. 

e. Præster uden grænser 
- herunder opfølgning på muligheden for udvidelse af ansøgerfeltet 
MC: En præst skulle have været afsted til Libanon, men det bliver først næste år. 
Derudover har Robert Strandgaard har søgt og skal formentlig afsted til august. 
MC tager punktet med til næste møde i stiftsrådet. 
Det diskuteres, hvordan stiftsrådet søges, så stipendiet kan benyttes for andre 
ansættelsesgrupper. 
Konklusion: Vi søger om at udbrede ordningen til at gælde andre ansættelsesgrupper 
udover præster, hvorved stiftsrådet ønskes at yde et stipendium op til 30.000 kr., hvis 
ansøgeren tager afsted i en min. en måned. Det er desuden et kriterium, at 
udsendelsen sker i samarbejde med et folkekirkeligt missionsselskab.  

http://www.konf.dk/


Vi søger om 2 stipendier (både præster og andre ansættelsesgrupper) via vores årlige 
ansøgning til stiftsrådet. Vi sætter en årlig ansøgningsfrist 1. sept. (samme dato som for 
præster). Vi ønsker os således 2 puljer, en til præster og en til andre. Hvis der ikke er 
ansøgere i en pulje, kan puljen evt. overgå til den anden gruppe.  
 

3. Inspirationsbrev til nye menighedsråd 
- bilag følger 
Sendes som en separat og direkte mail. Efter jul. JD arbejder videre sammen med Lene 
Kjældgaard. 
  

4. Stiftsvolontørordning 
- herunder budget og rekruttering til arbejdsudvalg 
Bodil Lanting har sagt ja, ligesom Miriam vil også gerne være med i udvalget. 
 

5. Stiftsdagen 20. marts 
Jonas Adelin Jørgensen er booket til et spændende foredrag i 30-40 min. Herudover skal vi selv 
informere de fremmødte om vores arbejde.  
 

6. Missions-event trinitatis søndag 
- se bilag 
Vi kalder der årlige event: Missions-søndag. 
Udvalg herfor: Jens Fischer-Nielsen og Jens Peter Rejkjær 

a. Den overordnede idé og tema: Ord med mere 

Er rost og godkendt  
b. Gode ideer til kommunikationen  

”Ydre mission” ændres til ”international mission”.  
Udvalget snakker med Lene Kjældgaard om kommunikationen og fokus, ordvalg  
mv. og lægger en stratregi for, hvordan vi får kirkerne i tale  

c. Andre kommentarer 
Punkt 3 i bilaget: Kollekt: Vi foreslår, at den kollekt, der indsamles, går til det konkrete 
selskab. Beslutningen om kollekt er hos menighedsrådene. 
Udvalget kontakter selskaberne for at advisere dem for at finde foredragsholdere. 
Udvalget kontakter præsterne – send gerne først info-materiale og ring for at følge op. 
Overordnet omtale i nyhedsbrev tager MC med til Lene Kjældgaard. 
Idé: Der kan evt. laves en video, der kan vises den søndag? Specielt til de kirker, der 
ikke har besøg.  

 
7. Eventuelt 

Intet 
8. Næste møde 

En doodle sendes ud ang. møde i januar. 
 
 
Referent: Jonas Diemer 


