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27. maj 2015 

 

Referat af F.U. mødet tirsdag 26. maj 2015 i Løvvangens 

Kirkecenter, Strubjerg 167, Nr. Sundby. 
 

Til stede på mødet var: John Kristensen; Villy Sørensen; Kirsten Nielsen; 

Grethe Hedemann Sørensen; Julie Laursen; Arne Silkjær; Inge Ralbjerg; Sophie 

Nordentoft  og Finn Carpentier.   

Fraværende efter afbud: Pia Merete Ploug Kirkegaard; Niels Christian 
Kobbelgaard og Ole Valsson. 

Pastor Mariann Dyhrberg Christensen, Ræhr-Vigsø pastorat, der er ansat 

på Stiftsplan som asylpræst, var inviteret med til mødet, men måtte pga. 

arbejdspres i embedet sende afbud. 
Indledning ved John Kristensen med ord over teksten til Trinitatis søndag fra 

Johs. Ev.3,1-15 om ”Nikodemus’ natlige samtale med JESUS”. Som salme var 

valgt missionssalmen ”Stiftet GUDs Søn har på jorden” DDS 318. Budskabet var 

ord om den ”ustyrlige” vind eller Ånd, der mundede ud i nogle MEGET 
spændende betragtninger over missionens kirke som organisme og den 

etablerede kirke som institution. 

 

Efter kaffebord og indledning bød formanden John Kristensen velkommen 

med en særlig hilsen til Sophie Nordentoft, der var med som ekstern-inviteret 
gæst. Nok mest af hensyn til hende tog vi lige en præsentationsrunde  -  godt 

også for alle vi andre. 

 

Sophie Nordentoft takkede for invitation og velkomst og kvitterede med kort 
at fortælle om sin baggrund for at være med   

o præst siden 1992      

o i 7 år fra år 2000 missionær på Madagaskar      

o nu sognepræst i Hals med lyst til at få lidt ”luft under vingerne”.  
Sophie Nordentoft udtrykte stor interesse for at være med i arbejdet om 

Folkekirkens Mission på Stiftsplan. Hun vil gerne arbejde målrettet med 

følgende ”projekter” 

o Etablering af venskabsmenigheder mellem danske og udenlandske 
menigheder 
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o Arbejde for og blandt migranter bl.a. med at fortælle deres historie ind i 

en dansk kontekst og dermed skabe forståelse og skærpe interessen for 
deres situation 

o Arbejde for udvekslingsprogrammer for præster med præster 

(menigheder) ude i verden mhp. at skabe interesse for andre kirkers 

virkelighed og viden herom. Et projekt, der måske kan være med til at 
skabe øget interesse blandt danske teologer om at søge præsteembede i 

Nordjylland, hvor man ellers kan frygte en nedgang i antallet af ansøgere 

til ledige stillinger. 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

o Dagsordenen godkendt uden kommentarer. 

 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 7. april 2015.  

o John Kristensen beklagede, at han endnu ikke havde fået lavet 

den liste over missionsselskaber, der omtales i sidste referat 
under punkt 2. Det vil ske snarest belejligt. 

o Da både Pia Merete Ploug Kirkegaard og Niels Christian 

Kobbelgaard var fraværende på dette møde, og der ikke er givet 

tilbagemelding vedrørende sidste mødes referat punkt 3 stk. 5 om 

kontakt til/møde med formanden for Det mellemkirkelige 
Stiftsudvalg, vides der intet herom. Punktet udestår derfor. 

o Der er opmærksomhed omkring gudstjenesten i Budolfi kirke 
søndag 13. september 2015 klokken 10.00, hvor generalsekretær 
for PROCMURA (Programme for Christian Muslim Relations in Africa) 
Johnson Mbillah kommer for at deltage ved højmessen i Budolfi kirke. Alle 
opfordres fortsat til at støtte op om besøget ved at deltage i gudstjenesten 
og udbrede kendskab hertil samt ved at gøre opmærksom på Mbillahs 
deltagelse ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil Mbillah fortælle om sit 
virke. 

o Finn lægger notat på Stiftsudvalgets hjemmeside om gudstjenesten. 
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3. Løbende sager 

o Takkeskrivelse fra den arabiske menighed ved Elias Haddad til 
arabisk-kurdisk konference afholdt i Margrethekirken. Takken 

drejer sig om de 5.000 kr Stiftsudvalget bevilgede på sidste møde 

(jf. referatets punkt 7). Pengene er blevet brugt til bustransport af 

konferencedeltagere mellem asylcentre og Margrethekirken, hvor 
konferencen blev holdt.  -  John Kristensen og Julie Laursen deltog 

i konferencen fra Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission. 

o Selvom vort tidligere missionsprojekt ”GUDs Ord i 

Børnehøjde” blev betragtet som endelig afsluttet i referat fra 

sidste møde, føjer der sig alligevel lidt til, idet der nu er kommet 
en tilbagemelding fra Per Rasmussen. Her hedder det, at det er 

svært at lave en konklusion på projektet pga. de lokale forhold. 

Det står fast, at der stadig arbejdes med projektet, men ”vi vil 

vide mere, hvis der skal sendes mere hjælp”. 
o Stiftsrådets visionsdag den 18. april 2015, jf. sidste mødes referat punkt 3 

stk. 1 blev aflyst pga. manglende til slutning. 
o Jf. punkt 2 stk. 2 i nærværende referat. Samtalen med Det 

mellemkirkelige Råd afventer. 
o Julie Laursen deltog i Nordjyske Kirkedage lørdag den 18. april i 

Vesterkær. Det var en god oplevelse ikke mindst med baggrund i et 
spørgsmål stillet fra Det mellemkirkelige Stiftsudvalgs side ”hvad laver I”, 

altså os i Stiftsudvalget for Folkekirken Mission. 

 Spørgsmål rammer præcist ned i den drøftelse, der uophørligt finder 
sted i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission, og det gav da også på 
F.U. mødet her anledning til et længere drøftelse både for at klargøre 
forholdene og for at retfærdiggøre vores eksistens. 

 Der synes ikke at være tvivl om, at kræfter i Det mellemkirkelige 
Stiftsudvalg ønsker Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission nedlagt 
og lagt ind under Det Mellemkirkelige. Afgørelsen herom beror dog 
udelukkende hos biskoppen, og derfor er diskussionen egentlig 
formålsløs, men selvfølgelig er det altid godt at gøre sig sin egen 
berettigelse klar  -  og det er vi så i færd med. 

 Aalborg Stift er det eneste stift, der stadig har et stiftsudvalg for 
mission, men det betyder ikke, at missionsaspektet er nedtonet i de 
andre stifter. Tværtimod er der en tendens til at missionstemaet er 
dominerende. 

mailto:jokr@km.dk


 
 

 
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/ 

STIFTSUDVALGET 
FOR  FOLKEKIRKENS  MISSION 
Aalborg  Stift 
 

 

 En klarlægning er dog både ønskelig og påkrævet, og det er det 
arbejde, det ventende møde med Det Mellemkirkelige skulle tage hul 
på. 

 
 

4. Regnskab. 

Økonomien ser rigtig fornuftig ud lige nu.  

Aktuel har vi en kassebeholdning på 5.358,79 kr. 

Der er sendt 10.000 kr til vort Missionsprojekt ”Teologisk 
Førstehjælp” og der er sendt 5.000 kr til Den arabiske Menighed, jf. 

ovenfor punkt 3 stk. 1. 

De økonomiske midler, der beror i Stiftsregi har vi ikke fuldt 

overblik over, men der er allerede brugt en hel del, idet udsendelsen 
af materialer i december måned blev betalt af midler fra 2015. Der 

har også været en del udgifter i år. På den baggrund skønnes det, at 

der er omkring 30.000 kr til rådighed. 

 
 

5. Folkekirkens asylsamarbejde 

o John Kristensen, der nu har en kvote som migrantpræst, agter i 

nær fremtid at tage kontakt til Asylcenter Tranum, der er 

hovedcenter i Jammerbugt kommune. 
o Den 3. juni afholdes et forberedende møde i Margrethekirken 

med netværkskoordinator Søren Dalsgaard fra det 

mellemkirkelige Råd mhp. kortlægning af samarbejdsmuligheder 

med de forskellige asylcentre, lære mere om hinanden og af 
hinanden og for måske at afdække konkrete behov. 

 

 

6. Årsmødet den 25. oktober 2015 
o Vigtig med stor opmærksomhed omkring årsmødet den 25. 

oktober 2015 klokken 14-17. Alle muligheder skal bruges.  

o Vigtig er invitation til provstisamrådene, så også her bør 

provsterne inddrages i Udvalgets arbejde. Hjemmesiden skal 
bruges. Stiftsavisen og alt andet. 

o Ideer og forslag til dagens indhold modtages gerne og kan 

sendes til domprovst Niels Christian Kobbelgaard, der vil 

sammensætte programmet. 
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o I henhold til tidligere beslutning prædiker biskoppen ved den 

berammede gudstjeneste i Budolfi kirke klokken 14.00. 
o Der optaget kollekt ved gudstjenesten til missionsprojektet 

”teologisk førstehjælp”. 

o John Kristensen tager kontakt til Nikolaj Smidt mhp. et kort (5 

minutter) indlæg om det tværkirkelige projekt i Sydamerika, han 
har været involveret i, jf. referat fra mødet 1. december 2014 

punkt 3. 

o Finn Carpentier laver en invitationsfolder til rundsendelse i 

Stiftet og til Udvalgets hjemmeside.   

 
7. Projekt Teologisk Førstehjælp 

o Folder  -  en flot og informativ folder  -  om projektet fremlagt og omdelt. 

o John Kristensen henviste igen nyhedsbreve fra Mette og Alex 

Bjergbæk Klausen, der nu er tilbage i Sierra Leone fyldt med 

optimisme og håb for fremtiden. 
 

 

8. Provstikomiteer 

John Kristensens indlæg på mødet er tilføjet sidst i referatet. 

 
 

9. Nyt fra selskaber, samarbejdspartnere, komiteer m. fl. 

o John Kristensen fortalte fra Folkekirkens Mission og Dansk 

Missionsråds missionskonference afholdt fredag den 20. maj 2015 
på Diakonhøjskolen i Århus under temaet: 

”Hvordan mission i menigheder? Det norske setup og 

erfaringer”, med den norske præst Knut Hallen som oplægsholder. 

Et spændende oplæg, der bl.a. klargjorde, at forholdene i Danmark 
og Norge er meget forskellige. I Norge har den enkelte 

sognemenighed f.eks. pligt til at have/at referere til et 

missionsprojekt. Sådan er det ikke i Danmark, og det vil næppe 

heller kunne indføres. 
 

Vigtig i oplægget var måske ordene: ”tænk nyt på egen måde”! 
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o Julie Laursen fortalte lidt om det arbejde provstikomiteen i 

Jammerbugt provsti gør bl.a. ved at yde støtte til Mission Afrikas 
projekt ”teologisk voksenundervisning” i Bo Stift i Sierra Leone.  

Endvidere fortalte hun om tanker, man går med, om at holde et 

”stormøde” i provstiet” med indbydelse til naboprovstierne, hvor 

emnet skulle være ”hvad meningen er med det arbejde, der 
udføres”. Man håber at kunne få biskoppen til at komme og fortælle 

om sine visioner i den sammenhæng. 

 

o Grethe Hedemann fortalte, at DanMission har ansat 46 årige 

Kirsten Auken fra 1. juni 2015 som programchef for 
fattigdomsbekæmpelse. Hun får ansvaret for at fortsætte 

DanMissions arbejde med at opbygge og styrke civilsamfund i Asien, 

Afrika og Mellemøsten med særlig fokus på dialog, udvikling og 

marginaliseredes rettigheder. 
 

o Finn Carpentier fortalte, at Mission Afrika har ansat ny 

generalsekretær. Det er Peter Fischer-Nielsen, der er 38 år 

gammel, religionssociolog og ph-d i teologi. 
 

 

11. Eventuelt – herunder næste møde 

o Næste møde tirsdag 25. august klokken 9.30-12.30 (bemærk 

tidspunktet) 
o Indleder:  Arne Silkjær 

 

 

Således nogenlunde opfattet af mig. 
 

Venlig hilsen 
Finn Carpentier 
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En klargøring og nogle visioner 
 
På sæt og vis eksisterer Folkekirkens Mission stadigvæk på landsplan, men mestendels som 
en underafdeling af Det Mellemkirkelige – det bemærkelsesværdige er dog, at det er det 
nævnte segment under det mellemkirkelige, der er initiativtager til Folkekirkens 
Asylsamarbejde, og for så vidt at Folkekirkens Mission stadig fremstår som selvstændigt 
stiftsudvalg her i stiftet, er det et stærkt argument for, at der er tale om en opgave, vi ikke 
umiddelbart kan frasige os, og Folkekirkens Asylsamarbejde ser os da også som en partner 
og medspiller. 
 
En opgivelse af denne position vil i virkeligheden medføre, at Folkekirkens Mission ved en 
eventuel senere sammenlægning med det mellemkirkelige her i stiftet på forhånd vil have sat 
sig udenfor den opgave, som Folkekirkens Mission fremdeles bestrider i de øvrige stifter blot 
som underafdeling af det mellemkirkelige. 
 
Det er derfor, jeg ikke umiddelbart er så varm på ideen med bare at afgive denne arbejdsgren 
også set i lyset af, at folk, der ønsker at blive kristne, rent logisk relaterer mere til mission, 
end de relaterer til mellemkirkelighed – med andre ord skal vi altså set med mine øjne ikke 
ligefrem gå hen og holde udsalg. 
 
Derimod vi det nok være godt for os at lære mere om Folkekirkens Asylsamarbejde, og her 
har jeg Søren Dalsgaards ord for, at han gerne ved lejlighed vil komme og sætte os bedre 
ind i tingene. 
 
Vi har i tidens løb haft provstikomiteer og stiftspræster oppe at vende mange gange, uden vi 
reelt har fundet de vises sten, og helt konkret er tingene gået den forkerte vej, idet der nu kun 
er en provstikomite og en stiftspræst tilbage. 
 
Lad mig først sige noget om provstikomiteer – skal det lykkes, må vi have opbakning fra 
biskop og provster til et helt konkret tiltag, men måske skal vi se i øjnene, at det kun vil være 
muligt, hvis man vælger at se provstikomiteer som en fælles forlænget arm for alle 
stiftsudvalgene ud til provstierne i stiftet – set i relation til Folkekirkens Mission kan det rumme 
en flerdobbelt mulighed: 
 
a) Vi kan servicere/inspirere provstikomiteer til at gør en særlig indsats overfor flygtninge i de 
provstier, hvor der er flygtningecentre 
 
b) Vi kan servicere/inspirere (via provstierne) menighedsrådene til at arbejde for, at 
Folkekirken også lokalt fremstår åbent og imødekommende overfor migranter (og herunder 
eventuelle åndeligt søgende) 
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c) Vi kan tilbyde en vifte af projekter, som sognemenigheder lokalt kan engagere sig i 
 
d) Vi kan måske på sigt gennem missionsselskaberne være med til at tilbyde en udveksling 
under en eller flere former (f.eks. korttidsprojekter for seniorer) eventuelt som fælles projekt 
med det mellemkirkelige 
 
Listen kan ganske sikkert gøres længere endnu. 
 
Sådan kan man også forestille sig, at provstikomiteer kan være gode og nyttige redskaber 
for de øvrige stiftsudvalg, og det er formentlig som et sådant fælles tiltag, at det vil være 
muligt at opbygge en struktur over hele stiftet. 
 
Spørgsmålet er så, om ikke Folkekirkens Mission vil drukne i mylderet, hvis alle skal være 
med? 
 
Risikoen er sikkert reel nok, men samtidig er det sandt, at hvo, som intet vover, intet vinder. 
 
Jeg forestiller mig her, at vi gør en meget stærkt indsats for som stiftsudvalg at få udpeget 
stiftspræster for Folkekirkens Mission i alle provstier, der gennem provstikomiteerne som 
fælles forum med de andre formår at få sat mission på dagsordenen lokalt. 
 
Baggrunden for disse tanker er, at der i de nye strukturer tilsyneladende ikke er skabt et 
redskab for, at stiftsudvalgene kan formidle deres virke ud i provstierne. 
 
En mulighed er, som nævnt, at der oprettes fælles provstikomiteer for alle stiftsudvalg. 
Alternativt kan der vælges et provstiudvalgsmedlem i alle provstier med særlig opgave at 
modtage og formidle det, som kommer fra stiftsudvalgene 
 
Kan vi sælge ideen, tror jeg, der er store muligheder i den, men praktisk vil det kalde på større 
resurser både økonomisk og mandskabsmæssigt, men kan det gøres, tror jeg også, 
resurserne findes. 
 
FU-mødet i dag – den 26/5 2015 – vedtog, at strøtankerne indeholdt i disse linjer udsendes 
sammen med referatet til den enkeltes overvejelse, hvorefter det også vil blive et punkt på 
dagsordenen til mødet den 25/8, der så giver lejlighed til kommentarer og yderligere forslag. 
 
Venlig hilsen 
John Kristensen 
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