
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
torsdag d. 14. september 2017 kl. 15.00-16.30 i Bispegården. 
 

UNDSKYLD!!! 
Min største undskyldning for at jeg ikke havde fået skrevet det rigtige tidspunkt i dagsordenen! Det er hvad 

jeg kalder ”tekstbehandlingens velsignelser eller forbandelser”, for jeg hentede den tidligere dagsorden 

frem og rettede datoen, men glemte klokkeslættet! Resten af tilrettelserne var rigtige nok, men fejlen 

medførte, at Henning og Arne stod uden for stiftet om formiddagen og måtte køre igen med uforrettet sag! 

 

Til stede: Marianne Christiansen, Jonas Diemer, Thorkild Sørensen. 

Fraværende: Henning Bech-Larsen, Arne Mølgaard, Kurt Lange Petersen.  

På trods af, at vi kun var tre, havde vi et godt møde med flere konkrete forslag, som med dette referat 

sendes til det øvrige Stiftsudvalg, og vi arbejder så videre til næste møde via mails. 

 

Dagsorden: (det indrykkede og med kursiv er det refererede i forhold til dagsorden) 
1. Siden sidst: 

 Modtaget referat fra FKM arbejdsgruppens møde 3/8 2017 – vedhæftet. 
  

Nyhedsbrev fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 10/8 2017.09.05 med link til ”Verden ligger lige  

uden for kirkedøren”:  

http://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/verden-ligger-lige-uden-for-kirkedoeren  

og hvor der også er link til Værktøjskassen fra Folkekirkens Mission: 

http://www.interchurch.dk/aktiviteter/mission/vaer-med/vaerktoejskasse  
  

Også Kirke Update fra Dansk Missionsråd med bl.a. link til ”7 bud på mission i dag i folkekirken”: 

 http://www.kirkenupdate.dk/artikler/Mission7bud.HTM  
  

Deltaget i telefoninterview i DR radiosyd om ”Præster uden grænser” mv. 
 

Ingen bemærkninger. 

 

2. Opfølgning på projektet ”Præster uden grænser” 

 Projekterne er udbudt til præsterne. 

Det videre forløb og stiftsudvalgets rolle fremover. 
 

Ved ansøgningsfristens udløb i sidste uge havde ingen søgt orlovsmuligheden under projektet 

”Præster uden grænser”. Der var i alt 12 præster, som havde søgt orlov, og der udbydes normalt 6 

orlovs på år. De udvælges på et møde mellem biskoppen og præsteforeningen i næste uge. 

Der er tale om orlov med løn, og de tjener normalt to behov: 1. Tid til fordybelse i et projekt, ofte 

et emne, som præster har arbejdet med i længere tid, og som behøver tid til færdiggørelse. 2. En 

hårdt ophængt præst, som kan trænge til en pause fra det almindelige præstearbejde ved at 

fordybe sig i et emne. 
 

Hvad kan vi lære af det? 

Ved præsentation i både Stiftsråd og ved provstemøder var reaktionen positiv, men altså bød 

ingen på blandt præsterne. Hvorfor? Måske er der ikke tradition for studieorlov på denne måde. 

Måske er det for ”færdigsyet”? Måske fordi det er et længere forløb, som måske kan være svært at 

passe ind i et dagligt familiemønster. Måske kan nogen præster føle, at det ligger for langt væk fra 

deres dagligdag? Og måske vil nogen vægre sig ved at bruge den orlov, som man måske kun kan 

få en gang i livet, til det projekt? 
 

Hvad gør vi? 

Vi vil prøve igen! Men måske skal det tilpasses eller udbydes på en lidt anden måde. En mulighed 

kunne være at udbyde et stipendium til en måneds ophold?  Det vil forudsætte, at stiftsrådets 

tilsagn til orlov ændres til kursusstipendium. Måske kunne man inkludere familien i et ophold? 

Måske skal man finde nogen og ”prikke dem på skulderen”? Måske satse på yngre præster? 



Måske udvide kredsen, så også kirke- og kulturmedarbejdere eller organister kan få muligheden. 

Måske skal man se projektet i sammenhæng med, at alle provster i det nye år tager på studietur til 

Libanon? 

Under alle omstændigheder skal vi kontakte de tre missionsselskaber med henblik på status og om 

muligheden for at finde en anden form. TS meddeler selskaberne status, og at vi gerne senere vil 

vende tilbage til mulighed for at ændre projektet. Desuden aftaler TS med MC efter den 10/11 om 

muligheder, som hele Stiftsudvalget indtil da kan byde ind på, så vil kan rette henvendelse til 

missionsselskaberne om, hvordan vi kunne forestille os at vi tilretter projektet. 

 

3. Folkekirkens Missions Værktøjskasse om mission. Er det noget, vi kan bruge? – formidle? – tage op på en  

 temadag? – bruge ved Stiftsdagen i foråret? – eller? 
 

Værktøjskassen (klik her) er en rigtig god mulighed for arbejdet med mission og fortjener at blive 

udbredt. TS udarbejder efter aftale med Birthe Jørgensen en præsentation til Stiftets Nyhedsbrev, 

hvor projektet kan præsenteres. Desuden kan det præsenteres på stiftsudvalgets side under 

stiftets hjemmeside. Eventuelt kan man udforme en lille omtale til en flyer på Stiftsdagen. 

 

4. Stiftsudvalgene er inviteret til at byde ind med et emne til workshop på Stiftsdagen på Katedralskolen i  

Haderslev lørdag den 17. marts 2018. En sektion formiddag eller eftermiddag – og/eller et bord  

med udstillingsmaterialer mv. Forrige år var det Konfirmand Aktion vi satte fokus på. 

Kan man forestille sig, at Søren Dalsgaard fra FKM kunne medvirke? – eller? 
 

Vi tænker os, at det vil være en oplagt mulighed at invitere Søren Dalsgard med til workshops på 

Stiftsdagen. Og med sit arbejdsområde vil det være oplagt at få han til at holde én workshop om 

Folkekirkens Mission og én om Folkekirkens Asylsamarbejde idet han er koordinator på begge 

dele. Emnerne skal naturligvis være mere appetitvækkende. TS kontakter Stiftsudvalget for 

Folkekirke og Religionsmøde, som asylsamarbejdet hører under, om ikke det er en god idé. 

Kørselsgodtgørelse mv. må kunne tages af stiftsudvalgenes budget. 
 

Ovenstående gav også anledning til drøftelse af provstivolontører. Det er afprøvet andre steder 

med spændende erfaringer, men er ikke så praktiske i et stift. En ting, man skal være opmærksom 

på er folkeskolelovens ændrede muligheder, og at konfirmandundervisningen derfor også er 

omlagt mange steder. Til gengæld vil volontører måske bedre kunne bruges via Kirke-skole 

samarbejdet. Men vanskeligheden er også at få volontører til at afse tid efter hjemkomsten, idet 

mange er videre i studie- eller arbejdsforløb. Haderslev provstiudvalg udbyder et tilskud til 

volontørrejser.  

 

5. Stiftskonference 2018 – drøftelse fra sidste møde fortsættes. 

 - se referatet fra sidste gang. Fastsættelse af en dato. 
 

Vi synes ikke, at der lige nu skal arbejdes på en Stiftskonference om et missionsemne, men vil 

afvente en reorganisering af Stiftsudvalget. 

 

6. Stiftsudvalget fremover: 

 Ulrik Dige er udtrådt.  

Som nævnt påregner jeg at stoppe ved årsskiftet, sådan at mit næste møde er det sidste. Så har 

jeg også været med i godt 10 år, så jeg føler ikke, at jeg ”løber af pladsen”. 

 Kontakter til mulige emner? 
 

Punktet gav anledning til en god samtale om fremtiden – en samtale, som vi meget gerne vil 

inddrage det øvrige stiftsudvalg i via mails!  

Formålet med en reorganisering må være, at stiftsudvalget på langt sigt bliver selvkørende 

ligesom de øvrige stiftsudvalg uden biskoppens formandskab, men naturlig med tæt kontakt til 

biskoppen. Men det forudsætter, at der bliver fundet både præster, menighedsrådsmedlemmer og 

folk med baggrund i missionsselskaberne. Vi har været meget glade for repræsentationen af 

Danmission og Mission Afrika som de to store, men måske skal vi også have repræsentation af 



BDM, idet de har hovedsæde i stiftet. Det er i hvert fald vigtigt, at udvalget bliver bredt funderet, 

og på den måde have et nuanceret blik på folkekirkens globale perspektiv. 

I udvalgsarbejdet fremover må man finde frem til helt konkrete mål og arbejdsopgaver: Projekter, 

kontakter til missionsselskaberne om konkrete forhold, arrangementer i Stiftet om missionsemner, 

samarbejde med nærtbeslægtede Stiftsudvalg osv. 

For at nå dertil, skal man måske ”prikke til” nogle præster, menighedsrådsmedlemmer og andre 

(herunder evt. ansatte repræsentanter fra missionsselskaberne) til en fælles drøftelse af, hvad vi 

vil og hvilke muligheder vi har i stiftet. Vi kunne måske tage udgangspunkt i den undersøgelse, vi 

lavede for år tilbage og se, hvilke sogne/menigheder, der var aktive og havde missions-relaterede 

engagementer og projekter, og så bede én derfra være med til drøftelsen. Måske kunne tidligere 

volontører eller hjemvendte yngre missionærer være værd at få med til drøftelsen. Arbejdsformen 

kunne være, at man mødtes et par gange om året til de uddybende drøftelser og derimellem 

havde grupper, der arbejdede videre med de forskellige tiltag og opgaver. 

 

For at komme videre, aftalte vi følgende opgavefordeling:  

TS finder undersøgelsen frem og gennemgår for aktive sogne. 

MC gennemtænker stærke linkpersoner til at styrke forbindelsen mellem selskaber og kirke. 

Alle andre i Stiftsudvalget: Gennemtænk i jeres sammenhænge muligheder for at finde folk, som 

vil være med til en drøftelse af fremtidens arbejde. Eller i det hele taget kommer til at tænke på 

oplagte muligheder. 

I første omgang vil vi afholde et møde onsdag d. 11. april 2018 kl. 17-21 hvor vi sammenkalder de 

fundne mennesker til en drøftelse af, hvordan vi fremmer ”Folkekirkens globale perspektiv” 

gennem arbejdet i Stiftsudvalget, og derefter inviterer til deltagelse i arbejdet / Stiftsudvalget, så 

folk ved, hvad de går ind til.  

Derfor skal vi alle tænke på gode oplæg til drøftelsen. MC er naturligvis selvskrevet. 

 

7. Næste møde:  

Vi afholder ikke møde i Stiftsudvalget før den dato, men holder kontakten og drøftelsen i gang via 

mailudveksling. TS arbejder med det praktiske vedrørende mødet: Aftaler om sted, bespisning, 

kaffe, invitation, referat og udtræder derefter af Stiftsudvalget. 

 

8. Eventuelt. 

 

Referent TS. 

_ 

 

Referatet har været sendt til Marianne og Jonas. Marianne er i Wittenberg i denne uge, men Jonas har 

sendt følgende bemærkning, som vi tager med i det videre:  

Idéen, der opstod under punkt 4, gik egentlig på, om det kunne være en mulighed og en god idé at indføre 

stifts-volontører. Men dette er naturligvis afhængigt af, om det er bedre end en provsti-volontør. Vigtigt er 

at det også skal indebære en bunden periode med løn efter hjemrejse. Dette kræver frivillige, koordinerende 

kræfter. Måske konceptet fra Herning/Hammerum kunne kopieres og forstørres til at være en stift-projekt, 

hvis et provsti bliver for småt. 

 

Efterfølgende har jeg også haft kontakt til Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde, og de var med på 

ideen om at få Søren Dalsgaard herover. Jeg har derfor sendt ham en forespørgsel, men har ikke hørt fra 

ham endnu. Jeg vender tilbage når jeg har en evt. aftale på plads. 


