
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 15.12.21  
Kl. 16:00-17:30 på Haderslev Stift 
 
Afbud fra: Jens Møller 

 
Dagsorden 

Sang til indledning 
 

1. Siden sidst – herunder: 
a. Udskiftning i udvalget 

Marianne Christiansen (MC) har spurgt Michael Munch som evt. afløser i udvalget for  
Jens Fischer-Nielsen. Han har sagt ja. Michael er sognepræst i Bredstrup-Pjedsted og  
medlem af Danmissions stifts- og hovedbestyrelse.  
Missionsudvalget appellerer til at Jens fortsætter, men lader det være op til 
Danmissions stiftsbestyrelse at beslutte, hvem der fortsætter, og hvem der 
repræsenterer denne. 

b. Møde med andre stiftsudvalg 9. nov. 
Et rigtig godt og givende møde, hvor Arngeir og Jonas (JD) var med. Udover fælles 
indledning og orientering mødte de alle de andre stiftsudvalg inkl. stiftsrådet. De fik 
fortalt om vores igangværende projekter – i særdeleshed handlede det om 
stiftsvolontørerne og deres (manglende) møder, men også Trinitatis søndag Event og 
Præster/andre uden Grænser. 

c. Promovering af seniorvolontør-muligheder 
Første udkast til folder er sendt ud. Respons: 
Finn: Super godt, varme farver, stor skrift, meget lidt tekst. Tryk gerne 
Henning: Logo eller henvisning til hjemmesider vil være oplagt 
Jonas: Lav en underside på hjemmesiden ud af samme dokument 
Finn: Der er brug for seniorvolontører. Fx. har der været oversvømmelse i Promissios 
område, hvortil man evt. kan bruge seniorvolontører 
Udvalget skal have fundet en anden kontaktperson end Jens, der pt. står på? JD går 
videre med det. 

d. Andet? 
MC: Vi skal skære meget i budgetterne fra 2023, så det må vi forberede os på.  
 

2. Stiftsvolontørordning https://www.haderslevstift.dk/volontoer 
a. Status på hjemkomst, foredrag, bolig, legat, skat 

Pigerne kom hjem slut november og havde en uge efter hjemkomst en debriefing og 
“testforedrag” for arbejdsudvalget (AU). Det gik rigtig godt.  
Der er pt. booket 28 foredrag, hvoraf 2 var i januar. Hurra! Tak for godt benarbejde til 
AU!  
Der blev først midt november skrevet kontrakter med pigerne. Det endte med, at de 
bor hjemme, får 5000 kr. pr. måned (dec-jan-feb) som dækning af kost/logi og 
godtgørelse. Derudover stiller de selv bil til rådighed og får kørepenge.  

b. Finansiering – foredragsbetaling 
På hjemmesiden skriver vi: “Tilbuddet er gratis, men sognet opfordres til at støtte 
projektet samt dække omkostninger ved at betale 2000 kr.” samt:”I udgangspunktet er 

https://www.haderslevstift.dk/volontoer


foredragene gratis, men sognet opfordres til at støtte projektet samt dække diverse 
udgifter (2000 kr.)”  
AU er ved at udarbejde en mødeaftale med de enkelte sogne, der har booket et foredrag. 
De er nu i tvivl om, hvordan de skal formulere sig og hvordan opkrævningen skal finde sted. 
AU har ikke skrevet om økonomi med ret mange sogne. Det skal på en god måde 
forudtages at de fleste vil give 2000 kr, da det er nødvendigt for at få økonomien til at 
hænge sammen.  
Forskellige løsninger bliver diskuteret - eksempelvis: 

- Send regning på det høje og skriv, at vi siger, at vi håber, de har mulighed for at 
betale det 

- Kontakt dem før arrangementet ang. økonomien 
- Skriv til dem og forklar, at vi beklager, at vi ikke har været tydelige ang. økonomien 

i første kontakt, men at vi håber/forventer at de bidrager til volontørudgifterne 
med det foreslåede beløb.   

  AU tager den endelige beslutning og skriver ud ifm. deres mødeaftaler. 

c. Næste år 
Ang. bolig og bil til volontørerne:  
Jens: Vi satser på at de bor her i stiftet og så har bil til rådighed. På den måde slipper 
udvalget og stiftet for en masse arbejde. 
Henning: God idé og det har vi gode erfaringer med indtil videre. Det er AU der træffer 
konkret beslutning om, hvordan det gennemføres.   
Konklusion: Udvalget ser nuværende løsning gerne videreført og må vende tilbage, hvis 
der er behov for at se på andre løsninger pga. eksempelvis manglende rekruttering. 

d. Evt. corona 
 Dette punkt nåede vi ikke 

 
3. Præster uden grænser 

a. Status 
Status på udsendelse: MC: Robert Strandgaard er kommet godt hjem fra Tanzania. Han 
er fyldt godt op, og vi hører mere om det. Han taler om muligheder for venskabsstift. 
Robert laver en rapport. Henrik Johannesen er også kommet beriget hjem.  

b. Budget 
De to nævnte præster har været udsendt. Den ene var på 2020-budgettet, den anden 
på 2021. Dvs. der kun er udsendt en (ud af de to mulige) i 2021. 
2022: Der er budget til 2 udsendte næste år. Én præst og en anden kirkeligt ansat.  

c. PR 
Status: Til mødet med de andre stiftsudvalg blev ordningen promoveret. Kirkemusikalsk 
udvalg var meget positivt stemte over tiltaget og vil gerne skrive om ordningen i deres 
nyhedsbrev. JD har sendt info. 
Miriam har endvidere taget kontakt til forskellige kirke- og kulturmedarbejdere og 
Elizabeth Padillo. Miriam følger op på hende.  
Bedste PR er via egne netværk: Vi skal opfordre dem, vi kender til at benytte 
ordningen.  

d. Beskrivelse af ordningen 
JD er blevet kontaktet af Kristeligt Dagblad, der ønskede at høre mere om Præster 
uden Grænser og Stiftsvolontør-ordningen ifm. kåringen af årets kirkelige projekt e.l.. 
Her opdagede JD, at der intet står på hjemmesiden om ordningen, ligesom vi 
tilsyneladende ikke rigtigt har en fyldestgørende beskrivelse af konceptet. JD har været 



i arkiverne og fundet frem til en beskrivelse fra Thorkilds tid, men bedste materiale er 
produceret af selskaberne. Der skal udarbejdes en side under udvalgets side.  
MC finder noget skriftlig om ordningen og ser endvidere på en formulering ift. de andre 
ansættelsesgrupper i kirken.  
Viborg Stift har endvidere været interesseret i ordningen. JD har sendt info videre. 

  
4. Missions-event trinitatis søndag 

Udvalget består pt. af Arngeir og Jens – Jens bliver dog erstattet af Michael Munch umiddelbart 
efter nytår.  
MC: Marianne Mølbæk vil gerne involveres i dette fremfor Lene Kjældgaard ifm. 
kommunikation.  
Arngeir og Michael skal mødes hurtigst muligt og arbejde videre ud fra projektbeskrivelsen 
udarbejdet af Jens Peter Rejkjær og Jens Fischer-Nielsen.  
Finn: Vil gerne have Promissio involveret, men han mangler materiale til præsentation. 
Arngeir kontakter Michael og Marianne Mølbæk.  

 
5. Besøg af volontørerne Marie og Ellen 

Udvalget spørger til deres oplevelser, erfaringer mv. 
a. Arbejdet og forberedelserne 

Volontørkurset fra Mission Afrika klædte dem godt på til volontør-livet og mødet med 
AU før afrejse rustede dem også ift. målgrupper og i arbejdet med at få lavet nogle 
gode videoer til foredragene.  
Ellen fortæller om processen, at hun følte sig som forsøgskanin nærmest hele vejen  
rundt. Der var ikke mange, der vidste noget, men så gik de heldigvis selv i gang  
dernede! Det var også den følelse, hun havde ift. kontrakter, planerne for bolig, bil,  
mødevirksomhed hjemme fra udvalget/stiftet.  
Pigerne startede sammen med to andre volontører en lektiecafe op i 3 kirker, var en  
del af en kvindegruppe i kirken, de underviste 6 præster i engelsk hver uge og var ellers  
en del af det kirkelige liv med ungdomsgruppe og kirkegang. De strukturerede selv  
tiltagene sammen med deres lokale kontaktperson. Pigerne var trygge og glade i  
arbejdet. De fik hurtigt en god tilknytning til folk. De oplevede en stor grad af frihed, og  
de blev meget selvstændige.  

b. Bolig  
Pigerne giver udtryk for, at selvom de var blevet stillet en fælles bolig i udsigt under 
mødevirksomheden, så var det dejligt at komme hjem at bo efter udrejsen, og det var i 
sidste ende den bedste løsning - bl.a. fordi de bor tæt på hinanden, fordi der ikke var 
mange møder i december, og måske fordi, de kender hinanden så godt i forvejen og 
derfor alligevel mødes i mange sammenhænge. 

c. Foredrag 
Pigerne laver 3 forskellige foredrag til målgrupperne: Børn, konfirmander (unge) og 
voksne/seniorer. De fortæller om landet, kulturen, oplevelser, deres opgaver, kirke og 
kirkelige aktiviteter gennem billeder og video og de har forskellige aktiviteter, 
konkurrencer mv. med ift. målgruppen. 

d. Kommende rekruttering 
JD fortæller om snak med stiftets kontorchef ift. kommende rekruttering af volontører. 
Marie mener, at det vigtigste er, at kommende volontører er åbne overfor kirkens rolle 
i et andet land, for alt foregik i her gennem kirken. Ellen udtrykker, at hun på trods af 



mindre kirkelig erfaring ikke føler sig skræmt, men at hun også har stor erfaring med 
andre kulturer og religioner i forvejen. 

 Udvalget udtrykker stor taknemmelighed over pigernes arbejde og deres gåpåmod trods en lidt  
svær begyndelse. Det er så godt, at de kan bringe fortællinger fra en levende kirke i syd med en  
synlig kristendom til en - på nogle måder - noget mere vag kirke her. 
 

6. Eventuelt 
JD indkalder AU til møde i start januar.  
Kommunikationsudfordring: I alle vores projekter har vi brug til at kommunikere ud til de 
lokale sogne. Det er for os at se en stor (måske den største) udfordring i udvalgets arbejde.  JD 
taler med Marianne Mølbæk om denne generelle udfordring og hvordan, vi sammen med 
personalet kan arbejde videre hermed. 

 
7. Næste møde 

JD laver en doodle, vi vil gerne have MC med.  
Husk Stiftsdag 19. marts 

 
 
 
 
 


