
Projektbeskrivelse: Haderslev Stifts volontørprogram 
 
Baggrund  
I Haderslev Stift skal folkekirken på sogneplan, provstiplan og stiftsplan være en kirke i mission. Missionen har et 
iboende globalt perspektiv, som gennem dette program ønskes tydeliggjort og forstærket.  

Stiftsudvalget for mission ønsker således med dette projekt at skabe øget engagement i sognene for kirkens 
mission og den globale kirke. 
 
Formål 
At rekruttere og udsende volontører, der efterfølgende skaber lokalt forankret engagement for global kirke 
og mission i Haderslev Stift.  

 
Beskrivelse af selve projektet 

 2 volontører udsendes via et folkekirkeligt missionsselskab til et arbejdsområde i den tredje verden. 
Volontørernes opgaver defineres af selskabet i samarbejde med tredje verdens partner. Opholdets 
varighed er ca. 3 måneder.  

 Efter hjemkomst binder volontørerne sig til mødevirksomhed i 2-3 måneder i stiftets regi - fx 
sogneeftermiddage, konfirmand/minikonfirmand-undervisning, folkekirkelige organisationer mv. 
Der forventes ca. 50 møder, som de 2 volontører afholder sammen. 

 Volontørerne bor sammen i perioden med møder, hvor stiftet stiller bolig, kost og transport til 
rådighed. Volontørerne modtager efter hjemkomst et rejselegat på kr. 25.000, som et tilskud til 
volontøropholdet. Der betales ikke løn i perioden med mødevirksomhed. 

 
Målgruppe 

 Primær: Unge i alderen 18-25 år med personlig interesse for globalt kirkeligt arbejde. 
 Sekundær: De enkelte sogne og provstier i stiftet. 

 
Samarbejdspartnere/interessenter 

 Sogne 
 Provstier 
 Stift 
 Missionsselskaber 
 Selskabernes partnere 
 Stiftets migrantpræster? 
 Medierne 

 
Organisering 

 Stiftsudvalget for mission i Haderslev Stift er koordinerende og overordnet ansvarlig for projektet. 
 Selskabet har under udsendelse det overordnede ansvar for volontørerne. 
 Arbejdsudvalg: Refererer til stiftudvalget. Udfører praktiske opgaver såsom, PR, rekruttering, 

forberedelse, udsendelse i samarbejde med selskab, mødeplanlægning, bolig og transport. 

 
Finansiering 

Rejselegat til volontørerne 50.000 

PR 2.000 

Bolig   20.000 

Bil og brændstof mv.  15.000 

Kost under mødevirksomhed  10.000 



Forberedelseskursus   2.000 

Arbejdsudvalgs-udgifter   1.000 

I ALT    100.000 

 
 

Måske skal der skrives mere på finansieringsmodellen? De enkelte sogne betaler 1000 kr. for et møde? 
 

  
Tidsplan 

Projektbeskrivelse godkendes primo 2020 
Finansieringsmuligheder drøftes og søges forår 2020 
Arbejdsudvalg nedsættes snarest herefter 
Arbejdsudvalg: 3-5 medlemmer. Refererer til stiftsudvalget for mission i Haderslev Stift, hvoraf 1-2 
er medlemmer i forvejen. 

 PR materiale udvikles og færdiggøres inden udgangen af oktober 2020 
 Rekruttering forår 2021 
 Mødeaftaler 
 Volontørkursus (internt) august 2021 
 Udsendelse august - ultimo november 2021 
 Mødevirksomhed december-februar 2021/2022 

  
 
 
 
 
 
 

 


