
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 06.10.20  
Kl. 16:00-17:30 på Haderslev Stift 
 
Afbud fra: Ulrick, Kurt, Marianne 

 
Dagsorden 

Sang til indledning 
 

1. Præsentation  
Ingen nye medlemmer tilstede 
 

2. Siden sidst 
a. Promovering af seniorvolontør-muligheder 

Jonas Diemer (JD) har sammen med Lene Kjældgaard fra stiftet lagt planer for en 
folder. JD forbereder tekst. Der er ikke mange selskaber, der skilter med det. 
Spedalskhedsmissionen/Jens Møller: Vi vil gerne have seniorvolontører og gerne have 
en tekst, der kan bruges på egen hjemmeside.  
Vi skal huske hjemmearbejdet, responsen efterfølgende. Både selskaber og stiftet er 
interesseret i efterfølgende brug. Der er udbredt enighed om, at vi ønsker at opfordre 
til senior-volontør-muligheder. 
Kontaktperson for senior-volontører: Jens Fischer-Nielsen vil gerne.  

b. Kampagne for globale venskabsmenigheder 
Se https://www.haderslevstift.dk/om-stiftet/stiftsudvalg/mission for den nye ”kasse”: 
Globale venskabsmenigheder og artiklen om Grethe og Aage Lorenzen. 
Oversigt over sogne med venskabsmenigheder 
Jens Fischer-Nielsen har talt med Danmission. De arbejder ikke på dette område pt, 
men man vil gerne. Man vil gerne knytte kontakt mellem konkrete menigheder. Det 
skal opstå via konkrete venskaber mellem folk, eller ved at man knytter op på et 
allerede defineret projekt. Man vil også gerne hjælpe til med konkrete stift-rejser. 
Måske kan man have et venskabsstift? Danmission vil gerne høre mere konkret fra os. 
JD sætter en kontaktperson ind i ovenstående artikel fra stiftet:  
Henning Bech-Larsen: Der indtræder snart nye menighedsråd, der skal snakke om, hvad 
de vil lave. Kunne vi sende et inspirationsbrev ud, som opfordrer til, at de sætter 
mission?  
Jens Fischer-Nielsen: Kollekter går iflg. Danmissions repræsentantskabsmøde ned, der 
skal sættes fokus på dette. Brevet skal sendes ud først i det nye år.  
Brevet skal være enkelt og overskueligt med konkrete, lette tiltag. Læg op til drøftelse i 
et nyt menighedsråd og ikke så meget ”salg”.  
Anden idé: Kan der være en lokal talerliste i Haderslev Stift? 
Jens Peter Rejkjær: Kan vi vælge et konkret projekt, som vi sætter fokus på i et år fra 
vores side og opfordrer til fokus på? Ala Helsingør Stift? 
Konklusion: Der arbejdes videre med et inspirationsbrev. JD får Lene til at lave et 
udkast. Husk at få det forbi (Marianne Christiansen – MC). 

c. Præster uden grænser 
Læs nedenstående link – hvor der endvidere linkes til beskrivelserne fra Danmission og 
Mission Afrika 

https://www.haderslevstift.dk/om-stiftet/stiftsudvalg/mission
https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv-2020/seniorvoluntoerer-giver-en-haandsraekning


https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv-2018/studieorlov 
Der henvises til den oprindelige tekst fra Danmission og Mission Afrika (ovenstående 
link). Der arbejdes videre med rammerne (MC) og mulighederne for udvidelsen af 
målgruppe mv. 

 
3. Arbejdsgang i eget udvalg 

Ønsket om mere arbejde mellem møderne – og/eller en næstformand, der kan sparres med 
JD ytrer ønske om mere arbejde mellem møderne, da han oplever tilstand og han mangler en 
til at arbejde sammen med. Han ønsker sig en næstformand e.l., der også kan tage opgaver 
mellem møderne. 
JD får mandat til at spørge Miriam Bøytler, om hun ønsker at indgå i udvalget.  
 

4. Stiftvolontørordning 
- Herunder bl.a. rekruttering til arbejdsudvalg 
JD har spurgt Bodil Lanting, der har fået arbejdsbeskrivelse mv. tilsendt. JD kontakter 
endvidere Marianne Mølbæk og Lene Kjældgaard for yderligere opmærksomhed ang. 
rekruttering. 
Spørg Jens Henrik fra Vamdrup til, om han kender nogen kandidater? 
Andre muligheder: Benedicte Pedersen (kasserer), Hanne Tinggaard, Margit Ganderup-Nissen, 
Bodil Haunstrup. 
JD følger op på budget.  
 

5. Workshop på Stiftsdagen  
Målgruppen: Menighedsmedlemmer og ansatte i kirken. Se bilag 1 
Vi spørger Birger Nygaard eller Jonas Adelin Jørgensen fra Det Mellemkirkelige Råds 
sekretariat.  
Emnet kunne være: Hvorfor skal vi lokale være globale? 
Målet er at menighedsrådsmedlemmer og de enkelte skal engageres i mission/global kirke. 
 
 

6. Missions-event 
Nedsættelse af arbejdsudvalg, der arbejder frem mod et mission-event trinitatis søndag i 
mange kirker i stiftet 
Jens Fischer-Nielsen og Jens Peter Rejkjær er i udvalg og arbejde videre med en beskrivelse. 
Husk at beskrive det i inspirationsbrevet. Guleroden for selskaberne er at komme ind i 
folkekirken. Evt. indsamling kan komme de enkelte selskaber til gode.  

 
7. Eventuelt 

Finn: Kan der bookes møder for et helt år?  
Efter diskussion fastholdes ca. 4 møder årligt, og der planlægges fra gang til gang. Dog 
tilstræbes det, at formanden sender forslag ud så hurtigt som muligt.  

 
8. Næste møde 

Derudover sender JD en doodle ud efter MCs kalender. Hvis ikke det er muligt, så laver vi 
vores eget møde i nov-dec og så får vi MC med til første møde i jan/feb. 

 

https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv-2018/studieorlov

