
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 28.11.18  
Kl. 16:00-17:30 
 
Til stede: Finn Hougaard, Henning Bech-Larsen, Sten Nielsen, Kurt Lange Petersen, Henrik Refshauge, 
Holger Haldrup, Jonas Diemer 
Afbud fra: Marianne Christiansen, Ulrick Steffensen, Jens Møller, Arne Mølgaard 

 
Dagsorden 

Sang til indledning 
 

1. Evt. præsentation af udvalgets medlemmer og kort nyt fra missionsselskaberne 
Udover en kort præsentation af hvert medlem: 
Finn Hougaard: Promissio: Arbejder med at etablere en bibelskole i det sydlige Etiopien i 
samarbejde med IMB.  
Henrik Refshauge: Nyt medlem af udvalget. Generalsekretær for Mission Afrika. Efter 
lukningen af Afrika In Touch er der opstået nye partnerskaber. Det arbejdes endvidere med nye 
former for partnerskaber pga. mange henvendelser fra små selskaber – bl.a. 
enkeltmandsselskaber. Måske Mission Afrika kan være en slags paraply for små selskaber, som 
ikke kan rummes i Cisu og DMRU – fx frivilliggrupper fra forskellige steder i landet, som kører 
egne små projekter.  

- Der diskuteres, hvordan det er relevant i vores stift-sammenhæng. 
Findes der mange små-projekter i vores sogne, hvor man støtter ”egne” 
projekter? Vil vi kunne indfange dem? Samle det? 

 
2. Siden sidst 

Kort opdatering sendt fra Biskop Marianne Christiansen: Hun var i sidste uge oplægsholder i 
Wittenberg for lutherske biskopper fra det globale syd, vest og øst. Tilstede var også biskop 
Keshumshahara fra Bukoba, hvis bispevielse hun var med til for tre år siden. Det går rimeligt 
derned iflg. ham. Desuden var indtrykket præget af, at de lutherske kristne, og kristne i det 
hele taget, er voldsomt pressede i Indien af de hinduistiske nationalister. Der er tale om 
decideret forfølgelse også fra delstatsmyndighederne. Det er en problematik, som vi bør tage 
op på politisk plan og bede om øget opmærksomhed om religionsfrihed i Indien. 

 

3. Konkretisering og handleplan for fremtidige projekter 
a. ”Volontør-karavane” 

- Iflg. selskaberne kommer volontører typisk hjem i dec/jan og 
maj/juni. 

- Volontørkursus: samarbejdes der ikke længere om mellem 
selskaberne, men det er ikke nogen hindring for at lave en samlet 
aktion efter i stiftet på tværs af selskaber. 

- Kontaktoplysninger på volontører behøves. Det må vi kunne få 
gennem selskaberne?   

- Punkt b prioriteres først. 
 

b. ”Volontør-event” for tidl. volontører 
- Volontør-eventen kommer nok før ”volontør-karavanen”.  



- Eventen er tænkt som en stor sammenkomst for tidligere volontører, 
hvor passionen kan dyrkes samtidig med, at der idéudvikles på nye 
tiltag. 

- Vi vil også gerne invitere andre selskaber såsom Impact og andre 
ikke-folkekirkelige selskaber.  

- Hindring: hjemvendte volontører flytter ofte fra stiftet kort efter 
hjemkomst fra udlandet. Der er desuden få volontører herfra, 
hvorfor det ikke mening kun at invitere tidligere volontører fra 
Haderslev Stift. Derfor tænkes eventen udvidet til at omfatte hele 
Syddanmark eller måske hele Danmark? 

- Vi arbejder videre med ideen næste gang. 
 
Arbejdsbeskrivelse: 

Hvem Hvad Hvornår Hvordan 

Tidl. 
volontører 
under 30 

Volontør-event for alle 
tidligere volontører. 
Unikt fællesskab om 
fælles passion. 
Give rum til at 
oplevelsen får hænder 
og ben. 
Skabe noget fra deres 
volontørtid ind i vores 
kirke. 

Februar 
eller 
september 

-  

Trækplaster: Fx aktuelt 
band såsom Northern 
Assembly. 
Idéudvikling til at fremme 
kendskabet til den globale 
kirke og det videre 
arbejde i både selskaber 
og stiftsråd, provstier osv. 
 

 
c. Senior-volontører 

Effekten af et stykke arbejde ude i verden er kæmpe stor. Ikke mindst efterfølgende 
herhjemme i de lokale kirker. 
Ideer:  
- Artikel til kirkeblad om seniorvolontør? 
- Selskaberne laver et udspil om konkrete muligheder.  
- Ordet og Israel har stor succes med deres senior-volontørordninger. De kan 

spørges til koncept? 
- Kirkedage i stiftet: Konceptet/muligheden for seniorvolontører promoveres. 
- Folder om seniorvolontør-muligheder ud til kirkerne med udtalelser fra tidl. 

volontører. ”Meningsfuld ferie”.  
- Hjemmearbejde til alle medlemmer: Spørg jeres selskab: Kan vi sende 

seniorvolontører ud? Hvor højt prioriteres det? Kan der reklameres? 
 

d. Medier og kendskab i sognene. (Værktøjskasse) 
Er berørt ganske kort. Bl.a. blev TVsyd nævnt. Her har BDM kontakt. Punktet tages 
op igen næste gang. 
 

e. Stiftsvolontører 



Hvis dette kan lade sig gøre arbejder vi gerne videre på det. Men først og fremmest 
giver det (økonomisk) bedre mening at arbejde på at flere provstier benytter 
provsti-volontør-ordningen. 
 

f. Stormøde 
Vi beslutter at arbejde hen mod volontør-event. Dette bliver således vores 
stormøde i 2019. 

 
4. Eventuelt 

a. Status på udvalg og medlemmer… 
- Det blev nævnt, at der gerne var et par unge med i udvalget. Også 

gerne kvinder. Måske kan volontørevent være et sted, hvor vi kan 
rekruttere?  

- Idéen om et ungdoms-stiftsudvalg blev også luftet. 
b. Overblik over provstiudvalg eller andre i stiftet, der arbejder med samme sigte 

Iflg. de tilstedeværende findes der kun et missionsudvalg i Haderslev Domprovsti. 
 

5. Næste møde 
Samme tid og sted. Jonas spiller ud med 3 datoer efter at have spurgt Marianne, om hun 
kan være med i løbet af slut januar eller februar. Herefter udsendes doodle. 

 
 
 


