
Status for Stiftsudvalget for Mission efter mødet 9/4 2014. 
 

Som nævnt i årsrapporten for 2013 blev der 9/4 afholdt et møde, hvor situationen og 

fremtiden blev drøftet. 

 

Efter en velkomst ved biskoppen og en opsamling af situationen med efterfølgende 

drøftelse blev konklusionen på denne drøftelse følgende: 

 

Mange af de nuværende stiftsudvalgsmedlemmer er ”rejst”, og vi fortsætter derfor  

foreløbig med følgende: Marianne Christiansen, formand, Kurt Lange Petersen, Helen 

Nielsen og Birthe Marie Møller med Thorkild Sørensen som sekretær og kontaktperson. 

 

På spørgsmålet: Skal vi opretholde arbejdet eller skal vi gå ind i stiftsudvalget? svarede 

Marianne Christiansen, at det, der lykkes i Aabenraa, må naturligvis fortsættes. Det 

samme i Haderslev og Vejle, men det skal ikke holdes kunstigt i gang. 

 

Med til mødet var inviteret Bodil Jørgensen, Danmission, og Henning Bech-Larsen, 

Mission Afrika. Begge gav et oplæg til den videre samtale, som Marianne Christiansen 

rundede af ved at understrege, at de gode historier skal fortælles! Send dem ind til  

stiftets hjemmeside! Desuden spurgte hun: Her er tale om ”de to store” – vi kan linke til 

hinanden, men hvordan vil de små missionsselskaber se på det, hvis vi knytter os tættere 

sammen? – og samtalen understregede vigtigheden af at vi er opmærksomme på dem 

også! 

Konklusionen på denne del blev: Stiftsudvalget kan være anbefalere af projekter.  

Erfaringer i sognemenighederne skal formidles. Det er en kommunikationsopgave.  

Vi må linke og bevare forbindelsen til missionsselskaberne. Evt. kan f.eks. Danmission 

og Mission Afrika have en repræsentant i stiftsudvalget. Disse ting skal med i  

overvejelserne og arbejdet frem mod næste møde. 

 

Efter en runde med de ting, der sker på landsplan, sluttede vi af med at aftale processen 

frem mod næste møde. I samtalen blev det understreget, at det var vigtigt, at arrange-

menter fra stiftsudvalget havde emner med aktualitet, og som havde en appel i stedet for 

de mere fortløbende projekter. Desuden at det er vigtigt med god kommunikation, både 

mellem udvalgene og gennem stiftets hjemmeside mv. Vigtigt, at datoer meldes hurtigt 

ud. 

 

Konklusionen blev, at vi vil arbejde frem mod et møde arrangeret af stiftsudvalget den 

26. februar 2015, og at vi frem til det aftalte møde i stiftsudvalget d. 9. september vil 

overveje, hvordan et kommende stiftsudvalg skal sammensættes, kontakte stifts-

bestyrelsen i Danmission og Regionsbestyrelsen i Mission Afrika, og arbejde med en 

præcisering af opgaver mv. herunder kommunikationsforhold, omtaler, linkning fra/ 

til hjemmesider, gensidig orientering mellem stiftsudvalgene om opgaver og arrange-

menter.  

Marianne Christiansen vil orientere provsterne om status for provstikomiteerne, og at vi 

neddrosler arbejdet de steder, hvor det er gået i stå. 

 

Det er her, vi står lige nu. 

    Haderslev 13/6 2014 

    Thorkild Sørensen 

 


