
Årsrapport 2013 - Stiftsudvalget for Mission 
 

Stiftsudvalget består af en repræsentant fra hver Provstikomite for Mission med biskop 

Marianne Christiansen som formand og Thorkild Sørensen som koordinator. 

 

I forbindelse med bispeskiftet havde Niels Henrik Arendt og Thorkild Sørensen møde i 

februar 2013 om de praktiske forhold i forbindelse med overdragelsen. Det var blevet 

klart, at provstikomiteerne i Hedensted og Fredericia ikke fungerede i øjeblikket, og at 

der også var vanskeligheder i Kolding. Arendt indsamlede erfaringer fra nogle andre 

stifter og fra lederen af Folkekirkens Mission Birger Nygaard. 

 

Disse ting blev drøftet på et møde i august 2013 mellem Marianne Christiansen og 

Thorkild Sørensen, og der blev ligeledes afholdt et møde med Birger Nygaard, da hans 

vej faldt gennem Haderslev.  

 

Vi indkaldte til et møde i stiftsudvalget 5/11, hvor kun 5 af de 8 provstier var repræsen-

terede. Ud over at høre, hvad der blev arbejdet med i de fem provstier, drøftede vi for-

skellige muligheder for at komme videre i stiftsudvalget og aftalte, at alle overvejer, 

hvad man ser af muligheder for projekter i forbindelse med sogne / menighedsråd og 

hvilke opgaver, der vil være væsentligt at løse som provsti og stift. Dette samles op på 

et møde onsdag 9. april 2014 kl. 16-18, hvor vi så aftaler opgaver og en proces frem til 

et møde 9. september 2014 kl. 16-18. Marianne Christiansen rundede mødet af og 

fremhævede opgaven med at få pustet liv i menighedsrådenes bevidstgørelse om missi-

onsperspektivet, hvilket også er en opgave i forbindelse med de påtænkte provstidage 

(biskoppens besøg hos menighedsrådene i hvert provsti). Strukturen i arbejdet for mis-

sion i Haderslev stift (stiftsudvalg og provstikomitéer) fortsætter uændret det næste år. 

Derefter overvejer vi, om der er grund til at ændre på strukturen, f.eks. med inspiration 

fra andre stifter. 

 

Det er her, vi står lige nu. 

    Haderslev 19/2 2014.  

    Thorkild Sørensen 

 


