
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
d. 4. juni 2015 kl. 16.00-17.30 i Bispegården 
 

Til stede: Marianne Christiansen, Arne Mølgaard, Henning Bech-Larsen, Helen Nielsen, Birthe Marie Møller, 

Kurt Lange Pedersen, Thorkild Sørensen. 

 

Dagsorden: 
 

1. Siden sidst: 

Punkterne nævnt i dagsordenen blev gennemgået nedenstående. Desuden var der modtaget 

bemærkninger fra Stiftsrådet til vores kommissorium. Rettelserne blev taget til efterretning, og Thorkild 

renskriver og sender det rettede eksemplar til Stiftsrådet. Rettet udgave er vedhæftet. Marianne 

Christiansen oplyste i forlængelse heraf, at Stiftsrådet har ændret deres budgetprocedurer således, at hvert 

stiftsudvalg fremover har et grundbeløb på 5.000,- kr. og således at ekstra midler – f.eks. som til stiftsdagen 

– skal søges. Der har vist sig at være begrænsede midler til rådighed til fokuspunkterne Diakoni og 

Migration. Skal der arbejdes med nye tiltag, skal det ske i samarbejde med provstierne, som har større 

budgetmuligheder. Vores budget for 2015 er på 14.000,- kr., hvoraf det meste er gået til stiftskonferencen i 

marts. Marianne Christiansen vil få oplyst hos stiftskassereren, hvad der er tilbage.  

 

2. Vidensindsamling: 

a. Konfirmand Aktion.  Thorkild havde haft kontakt til Rebekka Steinvig, som er koordinator, og hun gav 

oplysninger vedrørende Haderslev Stift som nævnt i dagsordenen.  

Vi enedes om, at Thorkild svarer tilbage med tak og reserverer de to globale fortællere til stiftsdagen 6/2 

2016. Endvidere kontakt til Jens Henrik Kristiansen i Vamdrup om, at Stiftsudvalget gerne samarbejder om 

Konfirmand Aktion. 
 

b. Kirke-skole Samarbejdet. Marianne Christiansen oplyste, at der er blevet ansat to halve stillinger i HASK, 

som er Stiftets skole-Kirke-samarbejde (Ikke at forveksle med kirke-skolesamarbejdet i de enkelte provstier, 

hvor Lene Thiim repræsenterer Kolding Provsti og Kirsten Münster Haderslev Provsti). Vi vil fra 

Stiftsudvalget kontakte de to nyansatte senere. 
 

c. Missionærer og volontører.  

Efter kontakt til de enkelte missionsselskaber blev det oplyst, at der er følgende missionærer: 

Areopagos:  Hidi og Steffen Koldtoft Engedal, Udsendt til Assencion House Hong Kong – er 

fra Vejle (Grejsdalens Efterskole) 

Mission Afrika:  Ingen fra Haderslev Stift 

Brødremenigheden:  Miss. Eva og Jonas Diemer, Fredericia 

Knud Elmo Knudsen, Christiansfeld 

Sandra og Daniel Bøytler, Christiansfeld – Fredericia 

Volontører: Simon Stoof Hansen, Kolding 

Mattias Kjær Clausen, Vejle 

Martin Stenbæk Sørensen, Sydals 

Mattias Aldersbæk, Haderslev 

Promissio (Ethiopermiss): Tine og Anders Møberg, Kolding – udsendt til Etiopien. 

Danmission:   Ingen i øjeblikket, men Bodil Jørgensen skal måske ud igen til næste år. 

Israelsmissionen:  Ingen fra Haderslev Stift. 
 

Vi aftalte, at Thorkild kontakter igen for at høre, hvem der er tidligere/hjemvendte missionærer fra stiftet, 

idet de muligvis kan være ressourcepersoner lokalt.  
 

d. Menighed og mission: Sammendrag fra konferencen 20/5 var vedhæftet dagsordenen. 

 



3. Henvendelse til menighedsråd: 

Marianne Christiansen vil sammen med kommunikationsmedarbejderen Birthe Jørgensen udarbejde en 

henvendelse med relevante emner og spørgsmål. Thorkild sender derfor dagsordener og referater senere 

end stiftskonferencen i marts til Birthe J. 

 

4. Kommende nyhedsbrev fra Marianne Christiansen til sogne og provstier: Marianne Christiansen vil 

skrive om det globale perspektiv med udgangspunkt i konferencen og tage emnet op på 

Stiftsmødet 4/9. De har i Stiftet fastholdt, at man ikke slår udvalg sammen, idet hvert udvalg har 

særlige opgaver, som ellers let vil drukne. 

 

5. Indslag ved Stiftsdagen lørdag d.6. februar 2016 på Katedralskolen. 

Vi vil reservere de Globale fortællere til stiftsdagen i februar, og senere afgøre, om de skal være med ved 

en workshop eller med et indslag ved udstilling o.a. 

Emnemuligheder i øvrigt: Hvordan kan vi som menighed engagere os i det globale perspektiv? – 

Erfaringsudveksling vedrørende venskabsmenigheder? Globale projekter – evt. Skype med en kirke i tredje 

verden? Menighedsrejser til kirker i tredje verden? Videoklipkan indgå i en Power Point sløjfe i Aulaen.  

Aftales nærmere – sammen med andre overvejelser – ved næste møde. 

 

6. Nyhedsbreve: Thorkild videresender tre nyhedsbreve (Det mellemkirkelige Råd – Kirken Update – 

Kirkefondet) fra maj til udvalget, som herefter selv afgør om man vil abonnere. 

 

7. Eventuelt – næste møde blev aftalt til torsdag 8. oktober kl. 16.00 i Bispegården. 

 

Ref. Thorkild Sørensen 

 

 

Jeg har fået oplyst, at stiftskonferencen i alt kostede 9119,87 kr. 


