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Til stede:  Christian Roar Pedersen (CRP), Lea Hoff Ringgård Lauridsen (LHRL), 
Benedikte Kühle (BK), Birgit Thomassen BT), Henning Thomsen (HT), Peter Albek Noer 
(PAN), Morten Jødal (MJ) 
Afbud: Søren Dosenrode, Henning Toft Bro 
Gæst t.o.m. punkt 3: Rita Mezdo 
 
Indledning ved Peter Albek Noer – om Helligånden 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet punktet: 
1.1. Præsentationsrunde aht. Rita Mezdo (punkt 3) – gennemført 

Desuden tilføjedes en senere indkommet ansøgning (7.5, bilag 8), som er tilgået alle udvalgs-
medlemmer pr. mail. 
 

2. Underskrift af referat fra sidste møde 
 

3. Hvad kan vi gøre for de kristne i Mellemøsten: Oplæg til diskussion ved Rita Mezdo om en 
holdning og politik i forhold til asylansøgere og migranter. 
Rita Mezdo holdt oplæg. Hun kommer fra Irak/Syrien, er uddannet jurist og bruger sin fritid på at 
støtte mellemøstlige kristne. Hun er ortodoks, har deltaget i den romersk-katolske kirke i Aalborg, 
men menigheden har nu fået lov at bruge Nr. Uttrup kirke. Der er 60 ortodokse og ca. 400 katolikker i 
den assyriske menighed. Der er visse problemer for de ortodokse med at blive anerkendt af katolikker. 
I Nordirak er mange kristne blevet fordrevet fra deres hjem, der er ca. 500.000 kristne tilbage i Irak. 
Partiet Zawaa hjælper kristne. Der er ved at blive oprettet en kristen militærenhed, der skal anerken-
des af staten for ikke at blive betragtet som ulovlig milits. Der er nu ca, 4000 mænd i enheden. 
I Syrien er de kristne ikke voldsomt forfulgt, da præsidenten holder hånden over dem. Men de kristne 
er hårdt økonomisk trængt. Der er nogle kristne i danske asylcentre. De holder lav profil, men Rita 
opfordrer danske kirker til at opfordre kirkefolket til at gå ind i arbejdet i asylcentrene, så vil de møde 
de kristne. 
Spørgsmål: Hvad kan vi gøre for at hjælpe de kristne? Svar: I Mellemøsten kun økonomisk. Men vi 
kan i høj grad støtte de kristne, der er flygtet hertil og dermed også give den danske kirke et bedre om-
dømme; den er i Mellemøsten anset for ”ikke rigtigt troende”. Vi må aktivt støtte forfulgte kristne li-
gesom vi støtter politiske fanger – hvorfor ikke religiøse? 
Demokratiet fungerer ikke i Mellemøsten, hvor landene er opstået ved mere eller mindre tilfældige 
grænser. Der er stor forskel på landene. Libanon er fortsat et kristent land, men de kristne er nu trængt 
og begyndt at flygte. 
En del af problemet er, at kristne i Mellemøsten bliver syndebukke for vort kristne lands dårlige be-
handling af muslimer. Muslimerne i Irak kan ikke nå os, men de kan nå de lokale kristne.  
Rita Mezdo vil gerne kontaktes med spørgsmål, tlf. 60 24 21 89, e-mail ritamezdo@hotmail.com 
 

4. Økonomi 
Økonomioversigt foreligger ikke til mødet, så punktet udgår. 
 

Referat af møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
Mandag den 18. maj kl. 16.00–18.00 i Bispegården, Aalborg 
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5. Siden sidst 

5.1. Aflysning af fællesmøde mellem udvalgene 
HT beklager, at planlægningen kom for sent i gang, så det udskydes et år. Punktet tages op på 
mødet i juni. 

5.2. Aflysning af visionsdagen. 
Aflyst pga manglende tilslutning (nok bl.a. på grund af sammenfald med Nordjysk Kirkedag). 

5.3. Evaluering af Göteborg studieturen (foreløbig, kort rapport vedhæftet dagsordenen som bilag 1) 
LHRL oplyser, at udførlig rapport snart kommer. Arrangementet var en stor succes og har i øv-
rigt kostet mindre end budgetteret. Deltagerne mødes snart til evalueringsmøde. 
Udvalget overvejer et tilsvarende arrangement til Færøerne i juli næste år og evt. til Finland i 
2017. Det anføres, at der bør være en vis udskiftning, så det ikke bliver de samme, der kommer 
af sted hver gang. Det er ikke noget problem endnu, men kan blive det, hvis vi fortsætter med at 
arrangere studieture.. 

5.4. Nordjysk Kirkedag 
Der var 65 deltagere ialt. Godt program, endnu ikke oversigt over økonomien, men den foreløbi-
ge melding er ”næsten balance”.  
 

6. Årsmøde 
6.1. Hovedforedrag: Forslag til temaer ved Birger Nygaard (bilag 2) 

Vi vælger Birger Nygaards temaforslag 1, men arbejder med den præcise overskriftsformule-
ring. 
Tid (aftalt til 9/11 kl. 18-21:30), Stedforslag: Frederikshavn, Abildgaard kirke af pladshensyn. 
Forslag til supplerende indslag tages op næste gang. Rita Mezdo er et oplagt forslag. 

6.2. Annoncering 
Hovedsageligt som sidste gang, dog udliciteres lokal avisannoncering til Abildgaard sogn, og 
MJ tager fat i stiftet om tydeligere udmelding til menighederne. 
 

7. Ansøgninger 
7.1. Event i Sierra Leone, Lights of Youth (bilag 3.1, 3.2 og 3.3) 

Vi bevilger 5.000 kr. som tilskud til turen – og forventer en tilbageformidling til stiftet 
7.2. Sydafrika Frivillig, YMCA (bilag 4.1 og 4.2) 

Vi bevilger 5.000 kr. 
7.3. Missionskonference 2015, Church of Love (bilag 5.1 og 5.2) 

Afslag 
7.4. Studietur til Israel, Folkekirkens Nødhjælp (bilag 6.1 og 6.2) 

Der bevilges 1.500 kr. 
7.5. Besøg i Riga fra Abildgård sogn (bilag 8) 

Der bevilges 6.000 kr. 
 

Efter sidste møde er der år til dato bevilget tilskud på op til kr. 32.845 
Efter dette møde er der år til dato bevilget tilskud på i alt op til kr. 50345 

 
8. Himmelske dage i København 2016 – hvad gør vi? Udsættes til næste møde. 
 
9. Forslag til revision af vedtægter og valgordning (se referat fra sidste møde). Intet nyt – udsættes. 

 
10. Kommunikation 

Årsmødet skal med i næste stiftsavis – samt referat af sverigesturen. 
 

11. Arbejdsgrupper 
11.1. Baltikum/Norden/Udvalg til gennemførelse af studietur til Göteborg 

(behandlet under pkt. 5.3) 
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11.2. Udvalget for lokalt økumenisk arbejde/Nordjysk Kirkedagsgruppe  
(behandlet under pkt. 5.4) 

11.3. Sachsen gruppen 
Besøg fra Rochlitz i september, budget ca. 17.500 kr. 
Orientering om udvikling i programmet ved MJ – samt et spørgsmål til budgettet 
Orientering. Der er plads til et honorar til Niels Henrik Arendt, der skal holde oplæg om islam 
og kristendom i Danmark 
 

12. Orientering fra udvalgets repræsentationer 
12.1. Folkekirkens mellemkirkelige Råd (CRP) 

12.1.1.  Protokol fra møde i FMR den 6. maj  2015 (bilag 7) 
CRP orienterede. Bl.a. om størrelsen af Folkekirkens internationale kontingenter. 

12.2. Danske Kirkers Råd / Økumenisk Forum (BT/PAN)  Spændende møde. Den serbisk-ortodokse 
kirke blev optaget i Danske Kirkers Råd. 

12.3. Folkekirkens Nødhjælp (HT)  3 møder holdt i april. Ny formand for rådet – Peter Skov 
Jakobsen. Der er truffet beslutning om indsnævring af lande man samarbejder med. HT indtrådt 
i bestyrelsen. 
 

13. Kommende møder 
Onsdag den 17. juni kl. 16.00-18.00 
Onsdag den 9. september kl. 16.00-18.00 – flyttes evt. – diskuteres på junimødet 
Mandag den 9. november kl. 18.00-21.30 (årsmøde) 
Onsdag den 18. november kl. 16.00-18.00 
 

14. Eventuelt  
CRP har holdt møde med LHRL om forbønsgudstjeneste. Tidspunkt januar. Drøftelse på næste møde. 
Søren Dalsgaard fra FMR kommer hertil først i juni for at drøfte rollefordeling mellem stiftsudvalg. 

 
 
Referent Morten Jødal 
 


