
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 
tirsdag d. 18. maj 2016 kl. 17.00-18.30 i Bispegården 
 
Til stede: Marianne Christiansen, Arne Mølgaard, Helen Nielsen, Birthe Marie Møller, Sophie Juel, 
Thorkild Sørensen. Afbud fra: Henning Bech-Larsen, Kurt Lange Petersen, Ulrik Dige. 
Gæst: Henrik Vestergaard Jørgensen. 
 
Dagsorden: (det indrykkede med kursiv er det refererede i forhold til dagsorden) 
 
1. Siden sidst: 
 Først en beklagelse af, at jeg havde fået kludret med mødetidspunktet ½ time før det aftalte. 

A. Nyhedsbrev af 28/4 fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd / Folkekirkens Mission. Nyhedsbrevet kan 
læses her:  

     http://us11.campaign-archive1.com/?u=db4eaa4afc70015dcf54226c7&id=a18ba49bb5&e=b0023bba1d  
 Nyhedsbrevet er til orientering, man kan abonnere på det. 
 

     B. Ansøgning om støtte til mellemkirkelig udgivelse om kristendom. Jeg er ikke sikker på, at det skal  
     behandles i dette forum, men jeg videresender mailen i forlængelse af denne dagsorden. 
 Marianne Christiansen videregiver ansøgningen til Det mellemkirkelige Udvalg og Stiftsrådet. 
 

     C. Nyt fra arbejdsgruppen for Folkekirkens Mission – mail af 27/4 – videresendes også i forlængelse af  
    denne dagsorden 
 Handler om valg til arbejdsgruppen for Folkekirkens Mission under Det mellemkirkelige råd. 
 

     D. Nyt fra biskoppen, stiftet mv.? – Der er en temadag om dåb, konversion og gudtjenesteliv 31/8 – læs 
     mere på stiftets hjemmeside:  
     http://www.haderslevstift.dk/fokus/nyt-land-ny-kultur/nyheder/inspirationsdag-om-daab-og-konversion 

Marianne Christiansen orienterede om farsi-talende dåbskandidater i stiftet. Omkring 50 har 
fået undervisning. Der arbejdes på at få oversat et tysk Luthersk dåbsmateriale til farsi. 

 
2. Skole-Kirke Tjenesten: 

Henrik Vestergaard Jørgensen fra HASK deltager i mødet. Vi tager fat på en drøftelse af områder, hvor vi 
kan samarbejde og støtte skole-kirke arbejdet som en ressource i forhold til kirkens globale perspektiv. 
Det er aftalt med Henrik, at vi har punktet på som det første, så han har mulighed for at forlade mødet, 
hvis der bliver behov for det. 

Henrik VJ gav et oplæg til samtalen, hvori han understregede skole-kirkearbejdets skelnen 
mellem undervisning og forkyndelse. En skelnen, som er vigtig, da der ved ordet ”Mission” kan 
være forbundet med fordomme rundt omkring, som man skal være opmærksom på. Derudover 
skeler man stærkt til folkeskolens fagmål og emner, som HASK kan tage op. Dialog og 
religionsmøde ligger nok mere lige for end mission i den gamle forståelse. 
SJ: Vigtigt også at tænke børn ind, f.eks. udsendte medarbejderes børn. Flere af de frie 
folkekirkelige organisationer har materialer liggende, som det kan være værd for HASK at være 
opmærksomme på at hente inspiration i. 
AM: Der findes ligeledes flere film fra organisationerne f.eks. om børn fra Indien. 
HVJ: Globalisering – pluralisme – der er mange vinkler på emnet og samarbejdsmuligheder. Det 
vil også være godt at få udviklet forståelse for det ikke-religiøse – hvordan tænker de i andre 
lande om de ting? 
TS: Stiftsudvalget vil måske kunne hjælpe med at skabe kontakter til partnere, som kan være 
relevante ressourcer for HASK. Det ”globale perspektiv” handler også om at formidle, at der er 
kirker i alle dele af verden, og hvordan det er at være kirke under andre kulturer. 
SJ: Måske vigtige med besøg i udlandet, både selv og sammen med udsendinge, eller at have 
kontakt til de udsendte fra organisationerne, som kan være med til at skaffe direkte 
oplysninger gennem samtaler, fotos, video. 



MC: Mange fag berører den religiøse dimension – og dermed samarbejde om de vilkår, som 
andre lever under. 
SJ: Også mulighed for inddragelse af kunst og musik – samspillet med religiøs kunst ude og 
hjemme. For grundlæggende handler det om at være menneske. Vi er grundlæggende ens, og 
har alle brug for traditioner og forståelse for hinandens forskellige traditioner. 
HVJ: Det handler meget i Folkeskolen om refleksion, at eleverne skal forholde sig til og overveje 
tro og ikke-tro ude i verden. 
MC afsluttede med at udtrykke, at samtalen havde været et udtryk for, at vi er her – og kan 
være med til at åbne for de globale vinduer. 
(Ovenstående er kun korte stikord og uddrag af en spændende og givende samtale) 

 
3. Henvendelsen til sogne og menigheder? 

Der blev udsendt spørgeskema via nettet til alle sogne via præsterne. Jeg sendte skemaet til jer til 
orientering, og Helen sendte følgende tilbage: Jeg kan fortælle, at en glædelig følge af besøget i 
Ensted af de to unge fra Konfirmand Aktion er, at årets ene hold konfirmander har valgt, at 
kollekten på deres konfirmationsdag Store Bededag skal gå til Cambodja. 
 

Der er ca. 175 sogne i stiftet, og der er kommet ca. 50 besvarelser ind. En svarprocent på knap 30%. 
Svarene rummer, at 

10 angiver venskabsmenigheder 
27 angiver projekter 
15 angiver Konfirmand Aktion 
18 angiver kontakt til missionærer / volontører 
  6 angiver kontakt til migrantmenigheder 
18 angiver arbejde med flygtninge/indvandrere 
  4 angiver Gudstjenester på andre sprog 
11 angiver dåbsundervisning for voksne 
 

Besvarelserne er samlet i tre vedhæftede filer således: 
”Svaroversigt r. 12 maj 2016.pdf” – her er sogne, der har svaret opstillet i provsti-rækkefølge med 
afkrydsning af de emner (ovenfor), som de har svaret på. 
”Spørgeskemaundersøgelse fra Stiftsudvalget for mission 2016.pdf” – er alle sogne oplistede, så vi kan 
se, hvem der har svaret. Endvidere er angivet et nummer, som henviser til svaret, der er kopieret over i en 
samlet oversigt: 
”Svar på spørgeskemaundersøgelse.pdf” 
Jeg håber, at det er nogenlunde tydeligt på den måde. 

TS redegjorde for forløbet i undersøgelsen og opsamlingen af svar. En fornemmelse af, at det er 
de engagerede, der har svaret, men også en forståelse for, at der er mange ting, der tager 
præsters opmærksomhed. Spørgsmålet er nu, hvordan vi kan bruge undersøgelsen bedst? 
Det kom frem, at udvalgsmedlemmerne var vidende om steder, som vi ikke havde hørt fra, men 
som er engagerede på forskellig måde.  
 

Efter samtale om undersøgelsesresultaterne enedes vi om følgende: 
MC går videre med spørgsmålet om dåbsoplæring bl.a. i Asylsamarbejdet og med oversættelse 
af materiale til farsi. 
TS laver et overblik over, hvilke selskaber, der er engagerede på hvilken måde og sender det til 
stiftsudvalget. Altså: Hvem har kontakter hvor i verden med venskabsmenigheder og projekter. 
TS sender sammendraget til Birthe Jørgensen på stiftet og beder hende lave et nyhedsopslag på 
stiftets hjemmeside evt. efter en uddybende kontakt til nogle af dem, der har svaret. 
SJ: Det som er det vigtige fremover: Hvad gør sognene, og hvad virker ude i sognene? Det der 
virker er kontakten. Derfor må vi sætte fokus på: Hvordan gør vi noget? Det skal være sjovt, 
spændende og enkelt at gå til for menighederne. 
MC: Det vi gerne vil, er at sognene har en global forbindelse – fornemmelsen af at være med i 
en større verden! 



Vi enedes om, at materialet holdes inden for vores og beslægtede udvalg, og at de ikke 
offentliggøres i denne form. 

 
4. Møde med Missionærer: 

I referatet skrev vi følgende: Vi aftalte, at vi vil invitere missionærerne til et møde onsdag den 13. oktober 
kl. 17-20, hvor vi vil tale med dem om, hvordan de kan være en samarbejdende ressource for både 
stiftsudvalg og evt. i kirke-skole-sammenhænge, idet de sidder med en førstehåndsviden om tredje 
verdenslande. På næste møde udformes mødets indhold nærmere mht. foredrag, samtaleoplæg mv.  
Jeg har efterfølgende aftalt, at mødet kan finde sted i Hammelev Sognehus. 

     Gennemtænk og medbring gerne gode forslag! 
Stiftsudvalget holder møde igen i begyndelsen af juli og indtil da kan vi maile om forslag og 
indhold. Der skal både være noget givende for missionærerne og en god dialog mellem 
missionærer og udvalg. F.eks. et oplæg om: Hvordan udvikler missionærarbejdet sig i disse år. 
Hvordan er fremtidens missionærer? Hvad sker der lige nu? Hvordan kan der laves et godt 
samspil mellem hjemvendte og sognene? En overskrift kunne være: Værktøjer – fra begejstring 
til handling! Invitation skal sendes i sidste del af august. 
 

Vi aftalte følgende:  
TS laver ud fra vores lister over missionærer en oversigt over, hvem der bør inviteres, og 
kontakter Henning Bech-Larsen om han kan pege på / kontakte repræsentanter fra Mission 
Afrika. 
AM kontakter Jørgen Skov Sørensen og/eller Kirsten Auken fra Danmission for at høre dem, om 
de vil byde ind med et foredrag / oplæg.  
SJ kontakter Kirsten Lund Larsen, som både har erfaringer fra organisationsarbejdet og globale 
kontakter.  
 

Jeg lovede at skitsere en mulig overordnet plan for dagen: 
17:00 Velkomst i Sognehuset i Hammelev med præsentation og orientering om baggrunden for 
invitation og emne og hvad der sker i stiftet v. MC. 
17:15 Foredrag / oplæg ved en af gæsterne med efterfølgende spørgsmål. 
18:00 Et let traktement 
18:30 Et kortere oplæg ved an anden gæst med efterfølgende spørgsmål. 
19:00 En hjemvendt missionær har ordet om, hvordan det er at komme tilbage. 
19:15 Samtale om samspillet mellem hjemvendte missionærer og folkekirkens sogne. 
19:45 Opsamling og afslutning 
20:00 Færdig 

 
5. Stiftskonference i 2018: 

Vi aftalte, at vi ville gennemføre mødet i foråret 2018, og skal derfor have fastsat dato, tema mv.  
 Afventer næste møde. 
 
6. Venskabsstift med Karagwe stift i Tanzania. 
     Er der gjort flere tanker, eller skal vi vende tilbage til det? 

Afventer næste møde. 
 
7. Næste møde.  

Tirsdag den 5. juli kl. 11.00-13.00 på stiftet  
 
8. Eventuelt. 
 
 Referat: Thorkild Sørensen 


