
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 

17. februar 2015 kl. 16.00-17.30 i Bispegården 
 

Til stede: 

Arne Mølgaard,  

Henning Bech-Larsen,  

Kurt Lange Petersen,  

Helen Nielsen,  

Birthe Marie Møller, 

Henriette Roberts, gæst 

Thorkild Sørensen, 

Marianne Christiansen.   

Liste med navne og adresser på stiftsudvalget medsendes referatet ligesom Peter Fischer-Nielsens 

kronik fra KD 16/2 2015: ”Vi har brug for mission”. 
 

Dagsorden: 
Vi begyndte mødet med gennemgang af stiftskonferensens program og kommissorium, hvorunder 
Marianne C. ankom fra et andet møde. Nedenstående er refereret i dagsordensrækkefølge. 
Thorkild kunne oplyse, at der dags dato er tilmeldt 34 personer + 2 talere. 
 
1. Siden sidst: 
Marianne C. refererede fra samtalerunden, at Stiftsrådet har overvejet fælles fokuspunkter for 
nogle af stiftsudvalgene. Det skulle omhandle konkrete tiltag inden for dialog, religionsmøde, 
mission og diakoni, især med henblik på de andre religioner, det faldende dåbstal og diakoni.  
Det havde været gode samtaler, og det skal nu drøftes videre på det kommende stiftsrådsmøde.  
For stiftsudvalget for missions vedkommende vil stiftsrådets fokus danne baggrund for det videre 
arbejde sammen med oplæg og drøftelser ved stiftskonferencen 4/3.  
 
2. Stiftskonferencen 4/3 kl. 17-21 i Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke. 
Med rødt er angivet den rettede tidsplan – med blåt opgavefordelingen. 
Program: 
1. 17.00 Velkomst ved biskop Marianne Christiansen, formand for Stiftsudvalget. Sang MC. 
2. 17.10 Foredrag ved Peter Fischer-Møller, biskop og formand for Danmission: ”Folkekirken i det 
globale”. Introduktion MC 
    17.55 – 1815 Efterfølgende spørgsmål og samtale. Leder MC – mikrofonbærer TS. Om der skal 
være 5 minutters ”summemøde” før spørgsmålene afgør MC ud fra situationen. 
3. 18.15 – 18.45 Et let måltid aftensmad. Spice Catering leverer en hel enkel servering, hvortil der 
kan fås øl eller vand. 
4. 18.45 – 19.30 Foredrag ved Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd: 
”Frihed for tro?” Herunder: Orientering om danske perspektiver sammen med andre nordiske 
kirker om øget indsats. 
    19.30 – 19.50 Efterfølgende spørgsmål og samtale. Leder MC – mikrofonbærer TS 
5. 19.50 – 20.15 Sogneerfaringer. Orientering om globale sognekontakter i Vejle og Kolding. 
6. 20.15 – 20.35 Kaffe med kage, som leveres af Sognehuset 
7. 20.35 – 20.45 Opsamlingsdrøftelse: Hvad kan vi gøre lokalt hos os? 
8. 20.45 – 21.00 Aftensang. Ved Marianne Christiansen, som finder sange i løbet af aftenen. 
 

Tidsplanen er vejledende, for der er jo ikke sendt tidsforløb ud i invitationen. Punktet med 
”Orientering om globale sognekontakter” og ”Tre provstiudvalgsmedlemmer samler op”, som er 



nævnt i invitationen, er blevet erstattet af ”Sogneerfaringerne fra Vejle og Kolding” – det må vel 
ligge inden for det man kalder retten til ændringer forbeholdes. 
 
Desuden blev aftalt: Arne Mølgaard kontakter Peter Fischer-Møller med henblik på afhentning 
ved toget i Fredericia. TS kontakter og aftaler med Jonas Adelin Jørgensen vedrørende transport. 
De to, der kommer fra Nørrelandskirken i Vejle er Inge Bhuto og Bodil Bach Henriksen. Desuden 
kontaktes Jens Chr. Bach Iversen, Dalby eller Kurt Johannesen, Christiansfeld vedrørende pkt. 5. 
Hvis ikke de kan, vil Henning Bech-Larsen være stand-in. 
Der er både projektor og højttaleranlæg i Sognehuset, ligesom der er både Højskolesangbøger og 
Salmebøger i lokalet. 
 
Fra sidste møde: 
3. Hvilke ting og områder kan Stiftsudvalget arbejde med?  
    a. Konfirmand Aktion  
    b. Støtte til volontører  
    c. Udveksling mellem menigheder i nord og syd  
    d. Sogneprojekter  
    e. Kirkebønnen og gudstjenestelivet  
Disse ting vil vi samle op på sammen med erfaringerne fra stiftskonferencen og beslutningerne i 
stiftsrådet ved vores næste møde. Desuden vil vi være opmærksomme på spørgsmålene om, 
hvordan stiftet og missionsselskaberne kan bruge og støtte hinanden: Hvordan inddrager vi 
missionsselskabernes erfaringer fra den globale kirke? 
 
4. Kommissorium 
Vi gennemgik oplægget til kommissoriet. Der var bemærkninger til, at det globale perspektiv jo var 
det, der tidligere hed ydre mission. Også mission i Danmark måtte med i formålet. 
Marianne C. foreslog enkle tilføjelser. De er indarbejdet i ved medsendte forslag. 
 
5. Eventuelt – næste møde blev aftalt til torsdag den 19/3 kl. 16.00 på stiftet. 
 
Referat 18/2 2015 
Thorkild Sørensen 
 
 
Efter referatet: 
Jeg har haft kontakt til Jens Chr. Bach Iversen, til Kurt Johansen og til Mogens Mogensen, men 
ingen af dem kunne være med. som ikke kunne være med. Så Henning Bech-Larsen har lovet at 
tage punktet. 
Og så kan jeg oplyse, at her til morgen er situationen, at vi bliver 51 i alt til konferencen, men 
dagen er ikke forbi endnu. 
 
 


