
Udvalget for mission – Haderslev Stift 09.10.18  
Kl. 16:00-17:30 
 
Til stede: Marianne Christiansen, Sten Nielsen, Kurt Lange Petersen, Arne Mølgaard, Henning 
Bech-Larsen, Holger Haldrup, Finn Hougaard, Jonas Diemer  
Afbud fra: Jens Møller, Ulrick Steffensen, Jens Peter Rejkjær 

 
Dagsorden 
Sang til indledning 
 

1. Præsentation af udvalgets medlemmer og kort nyt fra missionsselskaberne  
 
Arne Mølgaard: Engum sogn, menighedsrådsmedlem, Baggrund: KFUM spejderne og 
Santalmissionen. Repræsenterer desuden Danmission i udvalget: Fortæller kort om 
omstrukturering og en kommende ny stiftbestyrelse fra april/maj 2019.  
Marianne Christiansen: Biskop Haderslev Stift, tidl. formand for Folkekirkens Mission mv. 
Finn Hougaard: Repræsenterer Promissio i udvalget. Tidl. udsendt gennem mange år i Liberia. 
Arbejdet for Promissio i 24 år (16 år i Liberia). Teologisk underviser, konsulent og 
missionssekretær. Bor i Christiansfeld. Nyt fra Promissio: Etablerer bibelskole langt nede i det 
sydlige Etiopien tæt på Somalia. Promissio Youth er godt i gang med mange tiltag. 
Henning Beck-Larsen (AC): Repræsenterer Mission Afrika (næstformand og tidl. ansat). Nyt fra 
Mission Afrika: ny generalsekretær Henrik E. Refshauge (tidl. kirke og kulturmedarbejder ved 
Haderslev Domsogn). Udfordringer i økonomi, der er skåret ca. 20 % ned. Fornyligt havde de et 
rigtigt godt landsmøde. 
Holger Haldrup: Tidl. præst i Skanderup. Repræsenterer Israelsmissionen i udvalget. Nyt fra 
Israelsmissionen: Volontører, pinsefest, påskemåltider, Løvhyttefest i lokale sogne. Freds og 
forsoningsarbejde mellem israelere og palestinensere. Holger er desuden tidl. formand for 
Dansk Armeniermissionen: De har ingen ansatte i DK, hvilket betyder at stort andel af pengene 
går til Armenien. Søndagsskolerne der er store.  
Sten Nielsen: repræsenterer BDM. Nyt fra BDM: Har for nyligt sendt et ungt missionærpar ud til 
Tanzania. BDM udsender desuden 4-8 volontører ud hvert halve år. Der er aktivt ung-BDM – 
specielt i Århus. BDM har også haft provsti-volontører i Herning provsti.  
Kurt Lange Petersen: Menighedsrådsmedlem i Åstrup. Fra provsti-komiteen for mission i 
Haderslev. Samler ind til støtte til volontører. Der er en udsendt nu, men det er desværre 
sjældent. Betingelsen er, at den unge skal være fra Haderslev Provsti. I komiteen samler de 
desuden penge ind til konkrete projekter.  
 

2. Siden sidst 
 
Udvalgets kommissorium gennemgåes. Se her.  
Marianne går desuden opmærksom på, at der årligt er 5000 kr til at drive rådet. Derudover 
søges der evt. ekstra til specifikke arrangementer. Stiftsudvalgene er mangfoldige under 
Stiftsrådet. Vores område ligger mellem det ”Mellemkirkelige Udvalg” og ”Folkekirke og 
Religionsmøde”, der mest opererer indenfor landets grænser. Missionsudvalget er vores – det 
globale udvalg. Det er her den globale kristendom er på dagsordenen. 

https://www.haderslevstift.dk/stiftsrad-og-stiftsudvalg/stiftsudvalg/mission/kommissorium


Der diskuteres og der tales om vigtigheden af forankring og konkrete projekter lokalt i 
sognene. 

 

3. Idéudvikling af udvalgets arbejde og fremtidige projekter 
 

Efter brainstorm i grupperne kom der flg. ideer til konkret arbejde i udvalget: 
- Stormøde: Måltidsfest (Inspiration: Israelsmissionen) 
- Stormøde: Et kendt navn, som kan trække folk til 
- Stiftsvolontør + hjemmeside hertil 
- Provstivolontører 
- Sogne/stifts-rejser 
- Fælles projekter 
- Idébank – fælles for alle selskaber 
- Global tilstede ??? 
- Volontørevents for alle tidl. volontører i stiftet – database 
- Volontørkaravane der besøger alle provstier 
- Nye medier tages i brug 
- Tilstedeværelse på Youtube 
- Ekstra fokus på seniorvolontører 

 
Herefter blev der udvalgt flg. områder som fokus, og som skal konkretiseres til næste 
møde: 

- Volontør-karavane 
- Volontør-event for tidl. volontører i stiftet 
- Senior-volontører 
- Medier – fx værktøjskasse 

 
4. Opsamling af igangværende projekter og handleplan for nye projekter udvalgt ovenfor 

 
a. Præster uden grænser? 

Der var 2 ansøgninger til studieophold i Bauruth (Alle provster var der i foråret), 
men desværre ingen konkrete ansøgninger til Præster uden grænser. Vi fortsætter 
med at udbyde projektet.  

b. Besøg fra Pakistan (Danmission – Pakistankredsen) er udskudt. Vi hører nærmere. 
c. Himmelske Dage – der arbejdes på et ydre mission telt… 
 
Evt. stiftsvolontører og stormøde blev ikke diskuteret. 

 
5. Eventuelt 

 
a. Status på udvalg og medlemmer… 
b. Overblik over provstiudvalg eller andre i stiftet, der arbejder med samme sigte? 

Udskudt. 
 

6. Næste møde 



 
28. nov. kl 16.00-17.30 på Haderslev Stift. 

 


