
Referat af møde i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 

19.marts 2015 kl. 16.00-17.30 i Bispegården 
 
Til stede: Marianne Christiansen, Arne Mølgaard, Henning Bech-Larsen, Helen Nielsen, Birthe Marie Møller, 
Thorkild Sørensen. 
 
1. Siden sidst: 

Modtog rettelser til databasen over stiftsudvalget – den rettede liste er vedhæftet. 
Provstikomiteen i Aabenraa provsti er under afvikling. Der har ikke været møde det sidste år, og 
indsamlingsprojektet er koncentreret i et sogn. 
Konfirmand Aktion: Vi drøftede, hvordan det ser ud i stiftet og enedes om, at TS kontakter 
tovholderen i Danmission for at høre, hvordan status er i Haderslev Stift.  Herunder, om Konfirmand 
Aktion kan mærke forskellen efter skolereformen? Vi vendte gæstelærerproblematikken, idet der har 
været vanskeligheder med at få opholdstilladelse til nogen. 
Kirke-skolesamarbejdet: Hvordan er mission placeret i arbejdet? Vi aftalte, at TS kontakter Hedensted 
– Kolding – Haderslev: Esther og Lene Thiim for at få oplysninger. 
Stiftsdag: TS får heidi til at sende hæfterne for de to sidste gange til Arne og Henning.  

 
2. Stiftskonferencen – evalueringer – erfaringer – næste skridt? 
    Birthe Jørgensen har lavet et flot sammendrag af konferencen på stiftets hjemmeside 
    http://www.haderslevstift.dk/stiftsudvalg/mission/ 
    Derfor har jeg ikke lavet et yderligere referat.  
Men jeg har modtaget stikordsmanuskript fra Peter Fischer-Møller, som jeg vedhæfter.  
Ligeledes handoutet fra Jonas Adelin Jørgensen. 

Det var en god dag, hvor der var en forholdsvis bred dækning fra stiftet, do ikke fra Hedensted 
provsti og fra Als. Der har været mange positive tilbagemeldinger. 
Opfølgning: I Danmission tager de emnet op på deres stiftsmøde.  
Konferencen leder til en vidensindsamling: Hvem har venskabsmenigheder? Hvem støtter 
volontører?  
Måske skal vi rette en konkret henvendelse til menighedsråd: Har I venskabsmenigheder? Har I 
projekter / indsamlinger? Har I fokus på det globale (f.eks. Konfirmand Aktion)  
Henning gjorde i den forbindelse rede for overvejelser i Mission Afrika om mere at have fokus på 
netværksfaciliteter end på organisationstænkning. 
 
Spørgsmålet blev affødt af drøftelsen: Hvordan støtter vi som stiftsudvalg bedst den globale kirke: 
Venskabsmenigheder – projekter – samarbejde med organisationerne / missionsselskaberne / 
Folkekirkens Nødhjælp – volontører - - -  
TS kontakter DMR (Dansk Missions Råd) ved Jonas om antal missionærer i Haderslev stift, mens 
Henning kontakter Mission Afrika og Arne kontakter Danmission med henblik på volontører fra 
stiftet. 
I en skrivelse til menighedsrådene: Har I hjemvendte missionærer / volontører i jeres område? 
Hvad har I af indsamlinger? Har I missionsmarkeder el. lign.? Indgår den globale kirke i kirkebønnen? 
Evt. en vejledning om hvordan vi griber det an, hvis vi vil indsamle. 
 
Vi må se stiftsudvalgsarbejdet i et toårigt forløb: Stiftsdag i 2016 – stiftskonference i 2017 osv. 
 
Stiftsrådet har fokuspunkterne: migrantarbejdet og diakoni. Man arbejder på at få en deltidsstilling 
oprettet med fokus på asylcentre.  

 
3. Mail vedrørende Folkekirkens Asylsamarbejde. 
    Er vedhæftet. 

Vi går ikke videre med det, idet det er dækket ind via stiftsudvalget for Folkekirke go religionsmøde. 

http://www.haderslevstift.dk/stiftsudvalg/mission/


4. Hvilke ting og områder skal Stiftsudvalget arbejde med? 

    a. Konfirmand Aktion  
    b. Støtte til volontører  
    c. Udveksling mellem menigheder i nord og syd  
    d. Sogneprojekter  
    e. Kirkebønnen og gudstjenestelivet  
Disse ting vil vi samle op på sammen med erfaringerne fra stiftskonferencen og beslutningerne i 
stiftsrådet. Desuden vil vi være opmærksomme på spørgsmålene om, hvordan stiftet og 
missionsselskaberne kan bruge og støtte hinanden: Hvordan inddrager vi missionsselskabernes 
erfaringer fra den globale kirke? 

Vi havde berørt en del af punkterne i ovenstående. 
I et kommende nyhedsbrev vil Marianne Christiansen skrive om det globale perspektiv med 
udgangspunkt i konferencen. 
Tiltag og henvendelse til menighedsrådene tages op af Marianne Christiansen på stiftsmødet 
4/9 2015 – det tidligere Landemode. 

 
5. Godkendelse af kommissorium. 
Det tilrettede forslag var vedhæftet referatet, men det vedhæftes igen. 

Kommissoriet blev godkendt, og TS sender det til stiftsrådet. 
 
6. Næste møde.  

Fastsat til torsdag 4/6 kl. 16.00 i Bispegården. Her samler vi op på de indsamlede informationer om 
Konfirmand Aktion, Kirke-skole fokus, missionærer/volontører, henvendelse til menighedsråd. 
Desuden vil vi se på muligheder for indslag ved stiftsdagen 12/3 2016 – udstilling, materialer eller 
andet. 
  

7. Eventuelt. 
 


