
Referat – Udvalget for mission – Haderslev Stift 22.09.21  
Kl. 16:00-17:30 på Haderslev Stift 
 
Afbud fra: Jens Møller 
Til stede: Arngeir Langås, Finn Hougaard, Henning Bech-Larsen, Jens Fisher-Nielsen, Marianne 
Christiansen, Miriam Bøytler, Jonas Diemer (referent) 

 
Dagsorden 

Sang til indledning 
 

1. Præsentation 
Arngeir Langås (generalsekretær) er nyt medlem af udvalget – repræsenterer BDM. 
Velkommen til. 

 
2. Siden sidst – herunder: 

a. Udskiftning i udvalget 
- Jonas Diemer (JD) får opdateret hjemmesiden mht. medlemmer/billeder på udvalget 
- Under henvisning til samme punkt på sidste møde, hvor det stod, at Finn Hougaard  
sigter efter en afløser, nævnes det, at dette for Finn ikke længere er så aktuelt, da han  
er blevet fri for andet tidskrævende frivilligt arbejde.  
- Derimod ønskes Jens Fisher-Nielsen (repræsentant for Danmission) afløst af: Michael  
Munch – sognepræst Bredstrup-Pjedsted (og medlem af Danmissions bestyrelse).  
Marianne Christiansen (MC) spørger ham. 
- Herudover henstilles der til, at MC kontakter domprovst i Haderslev for  
provstikomiteens repræsentant og endvidere forsøge at skaffe menighedsrådsmedlem  
fra Hedensted, Vejle eller længere sydpå. 

b. Promovering af seniorvolontør-muligheder 
JD går videre med den tekst, der blev godkendt på sidste møde 

c. Kampagne for globale venskabsmenigheder 
Det besluttes, at der ikke gøres yderligere tiltag for promovering heraf, da 
velfungerende venskabsmenigheder oftest er båret af personlige relationer og ofte 
skaber falske forventninger i samarbejdslandende. Der henstilles derfor til udvalgets 
fokus på lokale udsendte – såsom stiftsvolontører og seniorvolontører.  

d. Inspirationsbrev/video til nye menighedsråd 
Video kan ses på hjemmesiden. JD følger op på, om den har været i nyhedsbrev. 
Udvalget arbejde italesættes endvidere af MC på provstevisitater.  
 

3. Præster uden grænser 
- MC fortæller, at Robert Strandgaard pt er i Tanzania via stipendiat, ligesom Henrik 
Johannessen er i Beirut (studieophold med kontakter i menigheder). Sidste er udsat fra sidste 
års pulje (pga. corona), hvorfor der stadig er et ledigt stipendie dette år (målrettet andre 
ansættelser såsom organister, kirke- og kulturmedarbejdere) 
- Miriam Bøytler arbejder på kontaktoplysninger/promovering af mulighederne overfor kirke- 
og kulturmedarbejdere i stiftet, ligesom hun kontakter Elisabeth Padillo Olesen for yderligere 
synliggørelse.  



- MC skal huske at fortælle om mulighederne ved det årlige møde, som biskoppen har med 
disse faggrupper. 
- MC sender endvidere info videre til det kirkemusikalske udvalg i stiftet. 
 

4. Missions-event trinitatis søndag 
- Konceptet er beskrevet, men går ganske kort ud på, at gøre Trinitatis søndag til 
missionssøndag. Hvert år har et tema, og videoer fra missionsselskaberne sendes ud og kirken 
booker herefter selskab/taler. Jens Fisher-Nielsen kunne evt. godt lokkes til at være phoner.  
- MC påpeger, at PR skal ud før jul eller evt. i januar. 
- JD sender projektbeskrivelsen ud til udvalget.  
- Arbejdsudvalget har indtil nu bestået af Jens Peter Rejkjær, Arngeir vil godt overtage hans 
plads her, og Michael spørges til at sidde i stedet for Jens Fisher-Nielsen, men han vil dog godt 
overlappe i udvalget.  
 

5. Stiftsvolontørordning https://www.haderslevstift.dk/volontoer 
- herunder: 

a. Arbejdsudvalget 
Ekstra (fjerde) medlem i arbejdsudvalget: Bente Skovsgaard (Christiansfeld).  

b. Volontørerne (kursus, udrejse) 
Volontørerne er sendt til Cameroun i stedet for Uganda (pga. corona). 
Kursus for volontørerne afholdt midt august i Tyrstrup. Der lægges op til, at  
volontørerne sammensætter 3 oplæg, når de kommer hjem mhp målgrupperne:  
børn, konfirmander, senior.  

c. Bolig, legat, skat 
Der er udfordringer i at afvikle volontør-ordningen som først tiltænkt og beskrevet i 
projektbeskrivelsen, da volontørerne skal beskattes af diverse goder såsom kostpenge, 
bolig og evt. af det tiltænkte rejselegat. Udvalget giver mandat til, at arbejdsudvalget i 
samarbejde med stiftet finder bedste løsning, også selvom det indebærer, at 
volontørerne ikke får bolig til rådighed, som dog stadig ses som bedste løsning. Der 
arbejdes videre på forskellige muligheder/modeller, evt. kan udsendende selskab 
tænkes ind, være arbejdsgiver e.l.?  
- MC taler løsningsmodeller med kontorchefen. 
- JD spørger Mission Afrika til muligheder. 
- Miriam kontakter Danmission for at høre, hvordan de gør med deres Globale 
Fortællere. 

d. Finansiering 
Obs på at der på hjemmesiden står: ”I kan støtte”. Menighedsrådene skal have  
faktura. JD og Bente Skovsgaard går videre med det. 

e. PR – mødebooking 
- MC sørger for, at den religionspædagogiske konsulent sender info om mulighederne  
for volontørbesøg 
- JD spørger til, om MA har kontakter her i stiftet, de kan trække på 
- Der tales endvidere om muligheden for at ringe rundt for at få møder booket. AU kan  
evt. arbejde videre med den model 

 
6. Eventuelt 

Intet 

https://www.haderslevstift.dk/volontoer


 
7. Næste møde(r) 

JD undersøger, om der er huller i MCs kalender før den 9. nov, hvorefter han udsender doodle.  
Husk endvidere: 9. nov (stiftrådsmøde om aftenen, hvor alle udvalg mødes) og Stiftsdag 19. 
marts 
 

 
 
 
 
 


