
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 15.06.20  
Kl. 16:00-17:30 
 
Afbud fra: Jens Peter Rejkjær, Kurt Lange Petersen 

 
Dagsorden 

Sang til indledning 
 

1. Præsentation  
Ikke nødvendig 
 

2. Siden sidst 
 

a. Stiftsrådsmøde 
Kort referat: Fremlæggelse af fokusområder til næste. Se årsrapport. Derudover en kort  
skitsering af nedenstående idé om et missionevent.  

b. Promovering af seniorvolontør-muligheder 
Jonas Diemer (JD) kontakter stiftet for mulighed for folder e.l. promovering. 

c. Kampagne for globale venskabsmenigheder 
JD har møde med stiftets kommunikationsansvarlige i slutningen af juli. Promovering 
kan evt. laves ud fra to forskellige – et omfattende og en mindre omfattende – 
modeller. Gerne ud fra konkrete erfaringer i allerede velfungerende menigheder.  
Overblik over hvor mange kirker, der allerede har lign. arbejde: Thorkild lavede en  
oversigt. JD finder frem.   
Jens Fischer-Nielsen: Det virker ikke til, at Danmission prioriterer arbejde med  
venskabsmenigheder så højt. I Sdr Bjert arbejder Inger Skilbro med det. Tal evt. med  
hende.  
På stiftets hjemmeside ligger artiklen ”venskab uden grænser”. Den ligger dog kun som  
nyhed – JD taler med stiftet om at flytte den. 
Henning Bech-Larsen: Et sådant arbejde er ofte båret af enkeltpersoner. Der er meget  
personafhængigt.  
Marianne Christiansen (MC): Der er derfor vi skal sende folk ud. Vi gør det for  
Folkekirkens/den lokale menigheds skyld, og de lokale kirker i Syd skal være villige til at  
indgå uden at få masser af midler. Personudveksling er det vigtigste.  
Jens Fischer-Nielsen taler med generalsekretær og formand for Danmisssion og melder 
tilbage. Vi skal undgå enkelprojekter og at lokale får en ”malkeko”.  
Finn Hougaard (FH) stiller også gerne op ift. faldgruber osv.   

d. Præster uden grænser 
Iflg. MC var der i det originale projekt oprindelig tale om udveksling. Men måske skal 
der blødes op for dette? Dem der havde interesse, ville fx gerne rejse ud for at 
undervise, men ønskede efter noget efterfølgende. 
Proceduren er, at præsten skal søge studieorlov og få bevilliget den. Dertil kommer 
tilskud fra stiftsråd på 25-30.000 kr. til rejseudgifter mv. Tilskuddet kommer fra 
stiftsrådet med anbefaling fra biskop. Orloven kommer fra biskop og præsteforeningen. 
FH: Kunne der blødes op, så der ikke er så meget arbejde efterfølgende efter  

https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/udgivelser/mellemkirkelig-vaerktoejskasse/venskabsmenigheder


hjemkomst? Det kan være meget at skulle ud og holde foredrag og evt. være vært for 
besøg.  
MC: Ved spørgsmålet om udsendelse af andre end præster skal det pågældende 
menighedsråd bevillige orlov, men stiftsrådet kunne måske godt yde tilskuddet. 
Spørgsmålet er måske snarere om selskaberne kan strikke noget sammen, der giver 
faglig mening? 
Konklusion: MC kigger på rammen. JD kigger på beskrivelsen af det oprindelige 
”Præster uden grænser. JD tager kontakt til de nævnte folk.  

3. Ny volontørordning 
a. Endelig godkendelse af projektbeskrivelse 

i. Budget: Det diskuteres mulighed for at nedsætte boligudgift.  
Fremleje er evt. en mulighed. Måske kan de bo på en efterskole/højskole? Børkop, 
Brandbjerg, Rønshoved, Sundeved Efterskole?  
Konklusion: Vi budgetterer fortsat med boligudgiften.  
Betaling for foredrag: Vi lægger op til at der betales mindst 1000 kr. pr foredrag + 
kørepenge.  
Fonde: Ulrick Steffensen: Husk der kan søges fonde: Fx Nordslesvigsk Kvindeforening: 
Her kan der nu søges penge under temaet: Fællesskab mellem generationer. Andre 
eks: Borgfonden, Kirks fond, Lions klub. Fru Kirk Kristiansen fond, Y’s Men.  
Lego har endvidere personaleforening som samler ind til missionsprojekter. Jens 
Møller skaffer kontakt.  

ii. Tidsplan: mødevirksomhed i dec., feb. er måske mest for konfirmander? Fint med lidt 
tid til at lande. Konklusion: Tidsplanen er realistisk og fin. 
Henning Bech-Larsen: Vil vi hele tiden have det kørende?  
Konklusion: Vi ønsker at afvikle projektet en gang pr år.  

b. Arbejdsudvalg 
i. Beskrivelse/arbejdsopgaver 

Vi har derudover brug for nogle ambassadører, som kan bære budskabet ud for os. 
Det kunne bl.a. være ungdomspræster. 
Jens Møller forespørger om mulighed for at stiftet styrer økonomien?  
MC: Det skal være frivillige, der afvikler dette.  

ii. Rekruttering til udvalg 
Landemode-dag i september: Her kan MC annoncere efter medlemmer. Husk 
navnene på potentielle medlemmer fra sidste møde. Fx Bodil Lanting.   
JD vender tilbage til Marianne Mølbæk og reviderer. MC skal mindes om elementer til 
beretning (annonceringen). 

 
4. Stiftsdag marts – hvad skal vi satse på?  

Stiftsdagen afholdes hvert andet år en hel lørdag. Der er workshops mv. Vi kan byde ind 
med en workshop. Titlen skal være fængende. Målgruppen: Menighedsmedlemmer og 
ansatte i kirken. Husk også at bruge dagen til generelt at sætte fokus. Vi kan have en 
stand i forhallen, hvor der kan laves fremstød.  
Husk det er nye menighedsråd og det må gerne være hands on ift. missionen/det 
globale.  
Ærkebiskop fra Libanon fra Den Maronitiske Kirke kommer. Arrangementet har derfor 
allerede et globalt tilsnit.  

 



5. Missions-event – skal vi gøre det til et projekt? 
Beslutning: Vi arbejder videre med det. Gerne ud fra et tema. Forskellige selskaber 
ønskes at byde ind. Det skal sættes i gang før jul, hvis det skal ske til trinitatis søndag. 
Anden pinsedag er der friluftsdag. 

 
6. Eventuelt 

 
7. Næste møde 

Sidst i aug. og først i sept. JD sender doodle. 
 
 
 


