
Referat: Udvalget for mission – Haderslev Stift 06.06.18  
 
Til stede: Marianne Christiansen, Arne Mølgaard, Henning Bech-Larsen, Jonas Diemer 

 
Dagsorden: (Det med kursiv er det refererede ift. dagsorden) 

 
1. Siden sidst 

Marianne: Refererer erfaring fra Folkekirke og religionsmøde: Her er ej heller gode erfaringer 
fra sammenlægning. Det bekræfter beslutningen fra sidst – at vi skal køre videre med vores 
selvstændige udvalg. 
 

2. Opfordring til udvalget fra Bent Andreassen: i samarbejde med Pakistankredsen at arrangere et 
møde med den pakistanske præst, der kommer til Danmark, hvor både præster og lægfolk, 
missions- og kirkeinteresserede kan deltage. Gerne i samarbejde med Mogens Mogensen / 
måske mellemkirkeligt udvalg. 

- Udvalget finder det mest relevant, at sådanne møder sigter lokalt mod en menighed og 
spørgsmålet er nu, hvem der er interesserede i et arr. med pakistanspræsten? 

- Menighedsrådene har modtaget en oversigt over hvilke landsmænd der er i sognene: 
Marianne finder ud af om, der er sogne med særlig mange pakistanere. 

- Simon Peters Kirke i Kolding? Jonas spørger Michael Markussen om de kender steder, 
der ville være relevante eller selv er interesserede. 

- Arne: Spørger stiftsbestyrelsen i Danmission 
 

3. Status på medlemmer i eget udvalg og kontakt med missionsselskaberne  
- God status fra selskaber: BDM sender repræsentant fra sekretariat, fra Promissio er 

Finn Hougaard interesseret, Jens Møller Pedersen fra Spedalskhedsmissionen, Dansk 
Armeniermission arbejder på at finde et medlem, det samme gør Israelsmissionen (Se 
bilag) Jonas følger op. 

- Jonas husker selskaber på, at det gerne må menighedsmedlemmer de indstiller som 
medlemmer – det giver en stærkere forbindelse. 

- Arne spørger om menighedsrådsmedlemmer med tilknytning til Danmission 
- Henning spørger om menighedsrådsmedlemmer med tilknytning til Mission Afrika 
- Sune Skarsholm kan evt. spørges. Jonas følger op. 
Udvalget ser gerne, at der er en vis geografisk repræsentation i udvalget. Der kan godt 
sidde flere medlemmer med tilknytning til samme selskab. 
 

4. Fremtidige projekter 
a. Præster uden grænser gentages  

- Marianne promoverer på stiftskonvent.  Ansøgningsfrist 1. sept. Der er økonomi 
til 2 personer. I udgangspunktet sker det enten via Danmission eller Mission 
Afrika. 

- Stiftets hjemmeside: Jonas spørger hvor beskrivelsen er. Det skal highlightes.  
- Udvalgsmedlemmer (os alle) skubber på vores kontakter.  
- Hvis det ikke lykkes, kan projektet evt. udvides til at omfatte andre kirkelige 

medarbejdere. 



b. Volontører 
- Vi tror stadig mest på, at man vil få mest ud af at tilknytte en volontør et Provsti-

udvalg: Skulle man tage rundt til dem og orientere dem? En provstivolontør 
kræver ejerskab og ildsjæle.  

- Jonas udfærdiger en mail til provsti-udvalg som han sender over Marianne – ber 
dem at sætte det på dagsorden. Jonas skaffer en beskrivelse af projektet fra 
Herning? Gode erfaringer osv. Se også Danmissions hjemmeside. Evt. direkte 
henvendelse til Hedensted Provsti som et pilotprojekt?  

- En volontør kunne evt. også tilknyttes Skole-kirke samarbejde? – Vi er enige om, 
at de skal kontaktes, når der er kommet konkrete volontører. 

- Missionsselskaberne: Hvor meget opfordres der til at benytte provsti-ordningen? 
Henning hører hos Mission Afrika. 

c. Stormøde? 
- Sættes på næste debat til næste gang, hvor der er nye medlemmer med i 

udvalget og udvalgets arbejde skal kickstartes. Måske et stormøde om global 
kristendom stadig er relevant? 
 

5. Hyrdetime på stiftspræstestævne d. 14. juni  
Marianne orienterer på vegne af udvalget.  
 

6. Næste møde 
9. oktober kl. 16.00-17.30 i Bispegården 

 
 


