
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 20.02.19  
Kl. 16:00-17:30 
 
Tilstede: Kurt Lange Petersen, Holger Haldrup, Jens Peter Rejkjær, Henning Bech-Larsen, Finn Hougaard, 
Ulrick Steffensen, Marianne Christiansen, Jonas Diemer (referent) 
 
Dagsorden 
Sang til indledning 
 
Kort præsentation af udvalgets medlemmer (2 medlemmer var tilstede for første gang) 
 

1. Siden sidst 
 

 Præster uden Grænser: Marianne fortæller, at en præst næste år gerne vil afsted til Near 
East School of Theology i Libanon (Danmission) 

 Idé til mødeindkaldelse: Lav årshjul – sæt datoer af i forvejen. Måske der kan arbejdes 
videre med det. 

 Til landemode kommer der et kor fra Tanzania via BDM.  

 Missionsselskaberne vil på forskellig vis være repræsenteret på Kirkedage 2019. 
 

2. Konkretisering og handleplan for volontør-event 2019 
 

 Promissio: De er positive, men kan som sekretariat ikke involvere sig meget. Liste over tidl. 
volontører kan være problematisk ift. dataforordningslov. De har haft 7 volontører fra 
Haderslev Stift – men kun 6 er nuværende medlemmer af Promissio. De kan ikke kontakte 
de tidligere volontører, hvis de ikke er medlemmer.  

 Der diskuteres om eventen kun skal være for tidl. volontører? Hvorfor? For at det kan være 
et værksted for, hvordan vi i fremtiden får flere volontører her fra stiftet – gerne som 
provstivolontører.  

 Efter lang diskussion om meningen med at have et volontør-event (som også tænkes at 
omfatte volontører udenfor eget stift) blev vi grundet tiden nødt til at fortsætte 
dagsordenen. Diskussionen fortsættes næste gang. Der var dog udbredt enighed om, at 
hvis vi på nogen måde kan kickstarte provsti/stifts-volontør-ordningen og få udsendt nogle 
volontører, har dette første prioritet. Se punkt 4. 

 
3. Senior-volontører 

Hvilke muligheder er der for udsendelse og hvilke selskaber kan udsende?  
 

 Promissio: Når der er brug for det udsender de. 

 Danmission: Har en lang tradition for at udsende seniorvolontører. Dog ikke i samme 
omfang som med de unge. Typisk 3 mdr. og egenbetaling udgør ca. 25.000 kr. 
til fly og vaccination mm. 

 Spedalskhedsmissionen: Det har længe været på tale at udsende volontører - både unge og 
seniorer - til Bangladesh. På grund af uroligheder, terror og valg i landet har det hidtil ikke 
været muligt og sikkert. Selskabet har netop talt med den Danske Ambassade I Dhaka og 
vejledningen er nu ændret, så man trygt og med almindelig forsigtighed kan rejse i landet 
igen. Derfor vil selskabet nu gøre en indsats og annoncere i egne medier - både blad og 
sociale medier. Hvis man i Stiftsudvalgs regi tænker at annoncere samlet er de interesseret 
i at være med. 



 Mission Afrika: Sender jævnligt, er ofte organiseret gennem projektgrupper. Vil gerne 
prioritere det. Seniorvolontørerne plejer vist at betale det det koster for dem. Sender også 
til Sat7. 

 BDM: Har haft 7 sendt ud i år. Fornyligt har et par fra Hjordkjær, Grethe og Aage Lorentzen, 
været udsendt af flere omgange. Måske de kunne være ”rollemodeller” og stille op til 
interview/film via stiftet. Seniorvolontører betaler oftest for sig selv – afhg. af situationen. 
BDM vil ikke slå stillinger op, fordi der ikke kan håndteres mange.  

 Israelsmissionen: Indtil nu har de ikke haft seniorvolontører. Men pt er det første par sendt 
til Israel. Ordet og Israel udsender også.  

 Dansk Armeniermission har ingen planer – og hverken unge eller gamle.  
 
Vi adspørger konkret selskaberne om vi må promovere. Jonas laver udkast.  
Idé: Teologi for voksne – kunne Aage og Grete forbi. 

 
4. Provstivolontører:  

- Hvordan får vi flere provstier til at benytte sig af metoden og hvordan rekrutteres? 
 

 Jens Peter beretter fra successen om provstivolontører fra Herning Provsti: Det koster 
24.500 for at udsende en volontør (rejselegat - skattefrit). BDM har rigtig gode erfaringer 
med ordningen. Deres volontører har efter hjemkomst haft 55-60 møder på 3 mdr. Samlet 
35.000 kr. Viborg Stift har betalt 100.000 i puljen og så har Ikast-Brande provsti givet 
40.000 kr. ekstra. Herning Provsti udsender 4 hvert år. Vesthimmerlands provsti gør det 
også.  

 

 Vi vil i udvalget gerne være en katalysator for at sende unge ud som volontører.  
 
Idéer:  

o Stiftsudvalget kan tage kontakt til fx Vejle, Kolding og Fredericia Provsti.  
o Kan vi slå 2 stillinger op, som så kan kick-starte det hele?  
o Herning inviteres med til et møde, hvor de involverede provstier deltager.  
o Der kan laves et tilbud til menighedsrådene med de forskellige muligheder.  
o Kan MC invitere udvalgte provster ud, hvor Jonas fx har konkret materiale og 

erfaringer (Herning) med som introduceres for dem? 
o En idé kunne være at lave noget i forbindelse med Kløften Festival.  

 

 Der er enighed om, at konceptet bør introduceres til menighedsrådenes budgetsamråd. 6-7 
personer sidder i provsti-rådene. Det skal introduceres på møder, der allerede afholdes i 
forvejen.  

 NB: Næste provstemøde er i april eller maj. MC kan selv præsentere dem. 5-10 min. 
præsentation, hvis hun får materiale fra os. 

 Herning kontaktes og ønskes at besøge os til næste møde. Er det nok at slå stillingen op 
eller promoverer de meget? 

 Husk promovering blandt organister og kirke-kulturmedarbejdere, da de har størt berøring 
med målgruppen. FUK kunne måske også kontaktes? 

 
5. Budgetdrøftelse 10. april 

Her kan Stiftsrådet også søges om en pilot-stilling som stiftsvolontør.   
 

6. Eventuelt 



 
7. Næste møde 

JD kontakter Herning folket og så kommer der forslag til datoer efter påske.  
 
 
 


