
- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. september 2014 
 
 

Referat af F. U. mødet 15. september i Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg 167, 
9400 Nørresundby mandag den 15/9 kl. 14.00-17.00. 

 
Til stede på mødet var:  John Kristensen, Villy Sørensen, Inge Ralbjerg, Kirsten Nielsen, Grethe 
Hedemann Sørensen, Niels Christian Kobbelgaard, Julie Laursen, Ole Valsson og Finn Carpentier. 
Fraværende efter afbud: Mads Bang Simonsen. 
Villy Sørensen indledte med andagt. Vi sang DDS 726. Udgangspunkt for andagten var Ps. 100. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 Til den eksisterende dagsorden blev føjet et nyt punkt. Punkt 5a med tanker om 

Teologisk Førstehjælp. Der refereres ikke i nærværende referat fra den drøftelse, 

der fandt sted. 

 Til mødet var der afbud fra Mads Bang Simonsen. Det blev besluttet, at Mads 

Bang Simonsen træder ud af F. U. Der søges kontakt til sognemedhjælpergruppen 

i Aalborg Stift med henblik på at finde en ny repræsentant til Stiftsudvalget og til 

Forretningsudvalget til at varetage kontakten til Stiftets Børne- og 

Ungdomsarbejde. 

 Per Rasmussen, Promissio (tidl. Etiopiermissionen) betragtes som udtrådt af 

Stiftsudvalget og Forretningsudvalget. 

 Der er sat sidetal på referatet. Husk at hæfte siderne sammen, så er det nemmere 

at holde styr på dem!  

 Dagsordenen godkendt. 

 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 6/5 
 Parallelt med referatets punkt 8 rejste Julie Laursen igen spørgsmålet om 

konsekvenserne for og i Aalborg Stift af vore forskellige engagementer og 

efterlyste konkret en tilbagemelding fra projektet ”GUDs ord i børnehøjde”. 

 John Kristensen tager kontakt til Anne Grethe og Per Rasmussen angående 

spørgsmålet. 

 Referatet godkendt. 
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3.  Konstituering og opfølgning på årsmødet den 7/9 
 a. godkendelse af referat  -  udsendt 10.09.2014 
 b. næste årsmøde  -  jf. vedtægternes § 4 
 c. årsmødeevaluering 
 d. vedtægtsændringer  -  jf. vedtægternes § 6 
 John Kristensen blev i henhold til vedtægternes § 4 stk. 2 genvalgt som formand 

for Stiftsudvalget og Forretningsudvalget på Årsmødet i Bælum den 7. september 

2014.  

 På mødet her var der genvalg til Finn Carpentier som næstformand i og som 

sekretær for Stiftsudvalget og Forretningsudvalget. 

 I forbindelse med Årsmødereferatet blev formandens beretning drøftet ud fra 

spørgsmålet ”hvem er det, vi skal have i tale”? Svaret herpå kan sikkert være 

mangesidet, men hovedmålgruppen må være menighedsrådene. En hovedopgave 

for Årsmødet (og for Stiftsudvalget i almindelighed) må være at forholde sig til 

spørgsmålet ”hvordan får vi det længere ud”?  

 Julie Laursen udtrykte glæde over formandens beretning ikke mindst for de 

historiske betragtninger, beretningen rummer. 

 Det betimelige i at referere fra formandens beretning blev drøftet, og der var 

enighed om, at det egentlig var/er overflødigt at referere, idet beretningen 

offentliggøres i sin helhed på hjemmesiden og ved udsendelse til Udvalgets 

medlemmer. 

 Næste Årsmøde afholdes søndag 25. oktober 2015 i Folkekirkens Hus, Aalborg. Vi 

begynder med gudstjeneste i Budolfi kirke klokken 14.00. Biskoppen bliver bedt 

om at prædike. Efter gudstjenesten viser domprovsten rundt i Folkekirkens Hus og 

fortæller. Derudover forventes en kort orientering fra Nikolaj Smidt om projekt i 

Sydamerika, bl.a. fra Nicaragua og Honduras, jvf. nedenfor punkt 7. 

 Tidspunkt for afholdelse af årsmøde flyttes tilbage fra formiddag til eftermiddag 

bl.a. for at gøre det muligt for interesserede præster at deltage. Endvidere har det 

vist sig mindre heldigt at holde Årsmøde i begyndelsen af september, hvor der 

stadig afvikles sommerferie, og hvor de nye konfirmander begynder.  Derfor blev 

det besluttet at flytte mødet til senere på efteråret, jvf. vedtægternes § 4. 

 Vedtægtsændringerne besluttet på Årsmødet blev taget til efterretning og er 

underskrevet af biskop Henning Toft Bro den 11. september 2014. Vedtægterne 

træder i kraft pr. 1. oktober 2014 og vil blive lagt på Udvalgets hjemmeside. 

 Årsmødereferat godkendt. 

 
 
4. Løbende sager 

 a. medlemsfortegnelse  -  vedtægternes § 2 
 b. brevpapir  -  jf. punkt 3 fra møde 5. maj 2014 
 c. Tværkulturelt Center 
 d. migrantmenigheder  -  jf. punkt 3b fra møde 5. maj 2014 
 e. ny sognepræst ved Margrethekirken 
 f. reformationsjubilæet 

 Medlemsfortegnelse ført ajour og vil blive lagt på hjemmesiden 

 Det nye brevpapir vil i toppen rumme landkort og logo samt Udvalgets navn. I 

papirets bund vil navn og adresse på formanden fremgå, samt Udvalgets 

kontonummer og adresse på hjemmesiden. 

 Der blev gjort opmærksom på det tværkulturelle arrangement  

FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS i en globaliseret verden  -  Multietnisk   
inspirationskonference  ÅRHUS  31. oktober - 2. november 2014.  
Yderligere oplysninger kan hentes på Tværkulturelt Centers 
hjemmeside på adressen http://www.tvaerkulturelt-center.dk/ 

http://www.tvaerkulturelt-center.dk/
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Der er mulighed for at få dækket rejseomkostninger og deltagerafgift. 

 Der arbejdes videre med fortegnelse over Migrantmenighederne mhp. at gøre 

materialet let anvendelig for de relevante grupper. Til orientering:  jeg har nu 

også modtaget fortegnelsen, og jeg kan faktisk ikke se, at jeg har fået den 

tidligere, men det er da nok muligt. Nu har jeg den, og det er afgørende  -  for mig. 

 Der er ansat ny sognepræst ved Margrethekirken, Pia Merete Ploug Kirkegaard. 

Der har været kontakt til hende angående arbejdet i Stiftsudvalget, og der er 

positive tilbagemeldinger. 

 Med hensyn til reformationsjubilæet henvises til sidste mødereferat punkt 3, hvor 

der står:  Den tidligere fremsatte tanke fra FU om at invitere en repræsentant fra 
én af de ”unge” kirker fra missionsområderne til Reformationsjubilæet i 2017 har 
vakt stor glæde og interesse, og forslaget vil blive fremmet. Sophie Nordentoft, 
Hals, har for nylig været på Madagaskar og dér holdt møder med 
generalsekretæren i Madagaskars Lutherske kirke i samarbejde med Dan Mission. 
Kontakt vil blive forsøgt den vej rundt med henblik på deltagelse i 
Reformationsjubilæet her i Stiftet. Biskoppen er orienteret om forholdet og bakker 
fuldstændig op herom.  -  Der arbejdes videre med sagen. 

 
 

5. Projekt Teologisk Førstehjælp og mulighed for introduktion 
 5a.   Tanker om Teologisk Førstehjælp. Der refereres ikke herfra, jvf. punkt 1. 

 Medlemmerne af F.U. blev kraftigt opfordret til at deltage i mødet i Aaby 

Sognegård torsdag 2. oktober 2014 klokken 19.00, hvor der er mulighed for at 

møde teologerne Mette og Alex Bjergbæk Klausen, der er udsendt af Mission 

Afrika i samarbejde med det anglikanske stift Bo i Sierra Leone mhp. at uddanne 

nye præster og kateketer til de lokale menigheder.  

 Mødet er interessant for os, fordi det er det projekt, som vi vil støtte i de 

kommende år. 

 
 
6. Henvendelse til menighedsrådene 

 a. ansøgning om støtte 
 b. informationsmateriale bl.a. omkring migrantmenigheder  -  
                    jf. punkt 3b fra møde 5. maj 2014 
 Der udarbejdes skrivelse til menighedsrådene om økonomisk støtte til vore 

projekter. Sekretæren laver udkast til skrivelse, der efterfølgende drøftes med 

Udvalgets formand. 

 Om migrantmenighederne henvises til punkt 4,4 i nærværende referat. 

 
 
7. Kasserer/ regnskab 

 Det afsluttede årsregnskab udviser en kassebeholdning på 2.154,04 kr indestående 

i Spar Nord og en kontant kassebeholdning på 12,00 kr. 

 Der forelå ansøgning fra Brønderslev kirke om støtte til allerede afholdt 

tværkulturel sommerlejr. På budget var regnet med udgiften og beløbet vil blive 

fremsendt. 

 Der var endvidere ansøgning fra Nikolaj Smidt til tværkirkeligt projekt i 

Sydamerika, bl.a. i Honduras og Nicaragua. Vi bevilger 2.500 kr til arbejdet. Jf. 

punkt 3,6. 

 Udvalget vedtog endvidere at dække deltagerafgift for et medlems deltagelse i Dan 

missions Årsmøde. 
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8. Arbejdskonferencen 17-18/6 på Nyborg Strand  -  jf. punkt 3 fra møde 5. maj 2014 

 John, Grethe og Kirsten var til konferencen. Intet referat bortset fra det indtryk, at 

det havde været en god konference. 

 
 
9. Nyt fra det mellemkirkelige/ Folkekirkens Mission 

 Årsmødet i Det mellemkirkelige Råd falder 31. januar – 1. februar 2015. Egentlig 

skulle undertegnede deltage, men står af personlige grunde ikke til rådighed. 

Grethe Hedemann Sørensen deltager i stedet. 

 
 
10. Nyt fra provstikomiteer, selskaber m.fl. 

 Grethe Hedemann Sørensen har været til Årsmøde i Dan Mission, jvf. punkt 7, og 

refererede begejstret fra et fint Årsmøde med bl.a. gode minder fra Arcotkirken i 

Sydindien og takter, der lover godt for fremtiden 

 Der har været afholdt Årsmøde i Mission Afrika lørdag 13. september 2014. Vi 

var ikke repræsenteret. 

 
 
11. Eventuelt - herunder næste møde(r). 

 Næste møde afholdes mandag 1. december 2014 klokken 10.00 i Bispegården. Vi 

glemte at aftale, hvem der indleder, men vil du det Julie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Således opfattet af mig! 

 

 

Med venlig hilsen 

Finn Carpentier 

sekretær 
 

 

 

 

Formand for Stiftsudvalget:  
                  Sognepræst John Kristensen, Østbakken 4, 9460 Brovst. Tlf. 98 23 50 37. Mail jokr@km.dk 

Stiftsudvalgets kontonummer:  9374 456-70-98-465 

Stiftsudvalgets hjemmeside: http://aalborgstift.dk/udvalg/folkekirkens-mission/ 
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