
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 02.03.20  
Kl. 16:00-17:30 
 
Afbud fra: Jens Møller, Marianne Christiansen, Ulrick Steffensen 
Tilstede: Jens Fischer-Nielsen, Finn Hougaard, Kurt Lange Petersen, Jens Peter Rejkjær, Henning 
Bech-Larsen, Jonas Diemer 
Referent: Jonas Diemer 

 
Dagsorden 
Sang til indledning 
 

1. Præsentation  
Kort præsentation, da alle ikke var til stede sidst, da Jens Fischer-Nielsen blev præsenteret. 
 

2. Siden sidst 
Ingen nyheder 
 

3. Årsrapport 
- Herunder godkendelse af mål for 2020 

o Årsrapport gennengået med flg. kommentarer: 
o Præster uden grænser: Status er, at kun en enkelt præst har søgt og fået 

støtte via ordningen i.f.m. studietur til Libanon. 
o KK-medarbejdere: Måske kan der arbejdes videre med, at menighedsråd 

søger stift og provsti, så andre end præster kan komme afsted?  
o Vi ønsker, at ordningen igen promoveres, tages op igen på hjemmeside mv. 
o En misforståelse ryddet af vejen: BDM/Jens Peter Rejkjær troede det var 

udveksling - altså at præster også kom hertil.  
 

4. Ny volontørordning 
a. Rettelse af tidsplan 

Tidsplanen blev rettet til 
b. Godkendelse af projektbeskrivelse 

- Der blev lavet få ændringer ligesom der foreslås en finansieringsmodel, hvor de 
enkelte sogne, der modtager besøg, betaler 1000 kr. 

- Der kan endvidere søges div. fonde – evt. Kirkefondet. 
- Idé til bolig møderejse: Seniorer kan evt. have dem boende? 
- Opmærksomhed på at budgettet fordeler sig over 2 år, da dele af møderejsen først 

finder sted i 2022. I opstartsåret kan det være anderledes.  
c. Handleplan – herunder nedsættelse af arbejdsudvalg 

- Som Jonas har aftalt med Marianne Christiansen og Marianne Mølbæk på tidl. møde 
(11.11.19) laves der et konkret stillingsopslag, hvorved der søges om frivillige til 
arbejdsudvalget. Jonas kontakter Marianne Mølbæk herfor.  

- Beskrivelse af opgaverne kan evt. fåes fra Herning: Kirke til Kirke 
- Mulige medlemmer kunne være: Mirjam Bøytler i Kolding, Bodil Landting - tidl. 

missionær i Etiopien fra Hammelev. Sune Skarsholm kunne spørges, om der findes 
nogen i hans sogn, der kan hjælpe? 



 
 

5. Kampagne for globale venskabsmenigheder 

- Jonas taler med stiftets kommunikationsmedarbejder om mulighederne for dette. Der 
kan henvises til Folkekirkens Mellemkirkelige Råd https://www.interchurch.dk/vaer-

med-lokalt/venskabsmenigheder 

- Ud af andre af vores tiltag kan der opstå venskabsmenigheder 
 

6. Promovering af seniorvolontør-muligheder + sognerejser 
- Forskellige muligheder diskuteres.  
- BDM har program: ”Senior Go Out” – kører i august/september, hvor 12 mand skal 

afsted og bl.a. hjælpe syskole i Sumbawanga, Tanzania.  Der er stor interesse for 
tiltaget og der kan rekrutteres flere, end der er plads til.  

- Mission Afrika har bl.a. haft 2 ture til SAT7 Cypern. Eftervirkningerne og det 
efterfølgende tilhørsforhold er stort – bl.a. har det affødt 30.000 kr. i årlige 
gavebreve blandt deltagerne.  

 

7. Eventuelt 
a. Missions-event 

- Det diskuteres om udvalget skal have et missions-fokus hvert år, som så skifter hvert 
år mellem selskab og fokus.  

- Der foreslås konkret PR-materiale som en roll up? Det kan være fint, men konkret 
information uden mennesker er ikke effektivt.  

- Man kan have specifikke emner - så tilknytte en liste med selskaber og mennesker, 
der kan komme ud og holde foredrag ud fra temaet 

- Det kan være til helligtrekonger, hvor man den søndag satser stort med missions-
fokus så mange steder i stiftet som muligt. Et mål kunne være 50 (tidl. missionærer, 
volontører og andre), der er ude i kirkerne. Så kan pengene deles ud til selskaberne. 
En anden mulighed var trinitatis søndag. Den svære begyndelse ligger i, at vi i hvert 
fald i 2 år har en årlig begivenhed, hvor vi gør meget ud af det.   

- Kirkedagene i stiftet kan bruges til promovering af tiltaget. 

 
8. Næste møde 

Jonas udsender doodle, så vi kan få et møde i forsommeren 
 
 
 
 

https://www.interchurch.dk/vaer-med-lokalt/venskabsmenigheder
https://www.interchurch.dk/vaer-med-lokalt/venskabsmenigheder

