
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
torsdag d. 26. januar 2017 kl. 15.00-16.30 i Bispegården. 
 

Til stede: Marianne Christiansen, Helen Nielsen, Birthe Marie Møller, Kurt Lange Petersen, Henning Bech-
Larsen, Thorkild Sørensen. 
Afbud fra: Ulrik Dige, Arne Mølgaard – og Jonas Diemer var også blevet forhindret. 

Dagsorden (det indrykkede og med kursiv er det refererede i forhold til dagsorden) 

Marianne Christiansen indledte med at takke Helen Nielsen og Birthe Marie Møller for deres 

indsats og vedholdenhed i arbejdet, nu da de udtræder af stiftsudvalget for mission. De fik 

begge et lille krucifiks fra Tanzania, som MC havde hjembragt, og fik fortalt historien bag. 

1. Siden sidst: 

Udsendte status for reaktioner fra missionsselskaberne med julehilsen den 15/12 2016. Flere er siden 
indløbet. Jfr. nedenfor. 

Julehilsen fra MKR v Mogens Mogensen 19/12 2016 

MC omtalte dåbsmaterialer til konvertitter, hvor Haderslev stift har støttet en oversættelse til 

farsi og arabisk af materialet ”Tro i mødet”, som blev udarbejdet af Folkekirken og 

Religionsmødet i samarbejde med bl.a. Niels Henrik Arendt , mens MKR står for oversættelse af 

materialet ”Explanation”. 

KLP spurgte til dåb i andre lande, som har modtaget flygtninge, f.eks. Tyskland. Det var 

usikkert, men MC mente, at tendensen var den samme som i Danmark, og at det i stor 

udstrækning er mennesker fra kristne undergrundsbevægelser i Iran, der døbes.  

Referat af FKM-arbejdsgruppen 19/12 2016 

Det udsendes sammen med referatet. 

Indkaldelse til missionskonference i Tyskland: Dynamissio 11/1 2017 

 Se www.dynamissio.de 

Ansøgningsskema til AUK-legat 12/1 2017 

Udsendes via Birthe Jørgensen til provstierne til orientering, hvis de har volontører eller 

projekter, som kan falde her ind under. TS aftaler.  

Årsrapport 2016 til Stiftsrådet er udarbejdet og vedhæftet. 

MC oplyste endvidere, at hun deltager som leder af den danske delegation til Det Lutherske 

Verdensforbunds møde i Namibia, et af de mest lutherske lande i verden.  

 

2. Opfølgning af projektet ”Præster uden grænser” – Opsamling af reaktioner er vedhæftet – der er tilføjet 
nyt fra Danmission, BDM og DMR. De nævnte bilag heri er vedhæftet. 

Hvorledes griber vi næste skridt an? 

Der var stor glæde over de meget positive tilbagemeldinger fra missionsselskaberne. ”Nu 

mangler vi bare præster og penge”! 

MC oplyste, at der nu er oprettet en studiefond i Folkekirken, som måske giver muligheder for 

at finde midler til dette. Hun vil overveje at øremærke mindst en studieorlov til det globale. 

Vedrørende midler til genbesøg må man søge stiftsrådet. Men mulighederne ligger åbne, så vi 

må bare sige: Hvorfor har vi ikke tænkt på det før? 

Vi må prøve at se, om der er præster og menighedsråd, som er interesserede i det, og i at være 

vært. Måske skal det formidles gennem provstierne. Der er provstemøde 7. marts, og her kan 

der gives en orientering. 



Vi må så have en skitse klar til projektmuligheder og omkostninger, så det kan være konkrete 

eksempler. 

Danmission giver mulighed for Studieorlov, og Mission Afrika giver mulighed for udveksling. 

Det må være de to ting, vi vil fremlægge som muligheder og eksempler i første omgang. Det er 

udveksling, der er målet, opstår der så venskabsmenigheder, er det en følge af bekendtskabet, 

og det må vi/de så tage op senere. 

Orlovs udbydes i september og afgørelser træffes i november med henblik på afvikling efter 1. 

januar. Vores tidsramme er derfor:  

1. TS kontakter Danmission og Mission Afrika med henblik på konkretisering af et eksempel, 

som kan bruges til provstemødet. 

2. TS og MC mødes 22/2 kl. 8.30 til opsamling og udarbejdning af oplæg til provstemødet, og 

en ansøgning til stiftsrådet om penge til projektet. 

3. Stiftsudvalget mødes 10/4 kl. 15.00 til afpudsning af projektet (og til øvrige punkter på 

dagsordenen). 

4. Op til sommerferien skal der udarbejdes en liste over muligheder, som der kan søges orlov til: 

Studieophold via missionsselskaberne, udvekslingsbesøg, undervisningsopgaver osv. ud fra de 

forskellige missionsselskabers muligheder. Mulighederne kan evt. præsenteres i en lille folder: 

”Præster over grænser”. 

 

3. Stiftskonference i 2018 – jfr. dagsordenen fra sidste møde.  
                      Foreslås udsat til næste møde 

4. Forslag fra Mission Afrika (Jakob Stenvig): ”Den danske kirke set udefra” med Clement Dachet, Århus.Han 
er præst og teolog fra Vestafrika. Thorkild har indhentet yderligere oplysninger. Jakob Stensig skriver om 
ham:  

Clement er min svoger, så selvfølgelig ønsker jeg at pushe ham til så mange muligheder som muligt, 
men jeg skal lige sige også, at jeg gør det kun, fordi jeg ved at han er meget god. Men altså – familie.  
 

Clement bor i Aarhus. Han er uddannet teolog og har været præst i en søsterkirke til den lutherske 
kirke, som Mission Afrika har startet.  
Clement er desværre arbejdsløs for tiden, for der er ikke så mange, der har brug for en afrikansk 
præst i DK. Og det er en stor skam, for Clement kan noget ganske særligt, også i en dansk 
sammenhæng. Han kommer fra meget usle kår men har formået at få sig en uddannelse og han er 
ret godt begavet og noget af en filosof. Han har her i DK suppleret sin uddannelse med et studie på 
teologi i Aarhus om ”Europas religiøse rødder”.  
 

Han har været deltidsansat i Mission Afrika, men han var desværre også en af dem der røg, da vi 
havde fyringsrunden for 1½ år siden. Han var en meget eftertragtet foredragsholder og han er i det 
hele taget en dygtig underviser, folk lytter til ham.  
Clement sælger nok ikke sig selv så godt, da han af natur er en ydmyg person og ikke den ” sprælske 
afrikaner”. Og måske derfor fungerer han så godt i en dansk sammenhæng.  
Han vil sikkert være oplagt til et stiftsstævne, som du beskriver. Han har også gode refleksioner om at 
møde den danske folkekirke som en outsider.  
 

Vi vil prøve at medtænke ham som en mulighed til en stiftskonference i 2018. 

 

5. Stiftsudvalget fremover – efter menighedsrådsvalg mv. – hvad gør vi? 

Når Helen og Birthe nu er udtrådt, mangler vi repræsentanter fra Fredericia, Aabenraa og 

Sønderborg-området. Vi håber meget, at Jonas Diemer vil indtræde, idet han besidder et 

førstehåndskendskab til globale forhold. MC vil spørge og opfordre: Jens Henrik Kristiansen, 

Vamdrup - Robert Strandgaard, Hjortkær - Bente Hjul Johansen, Taulov og desuden tale med 

provst Anne Margrethe Hvas om muligheder fra Sønderborg-området. 

6. Næste møde: Mandag 10/4 kl. 15.00 – 16.30 på stiftet. 

7. Eventuelt 
     Referent: Thorkild Sørensen 


