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Indledning ved Søren Dosenrode

Til stede: Lea Hoff Ringgård Lauridsen; Morten Jødal; Benedikte Kühle; Peter Albek Noer, Søren 
Dosenrode, Christian Roar Pedersen, Birgit Thomassen, Henning Thomsen 
Afbud: Henning Toft Bro

Dagsorden

Godkendelse/underskrift af referat fra stiftsudvalgets møde den 1. april, 2014 
Referatet blev skrevet under af de tilstedeværende

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes med de tilføjelser, der var gjort i en anden udsendelse før mødet.

2. Økonomi
2.1. Økonomioversigt pr. 31.3. 2014.

Økonomioversigten blev gennemgået og taget til efterretning

3. Siden sidst
3.1. Regnskab fra Nordjysk Kirkedag 2014 

Til orientering. Der var næsten balance i regnskabet. Det overvejes at forøge tilskuddet næste år, således at 
egenbetalingen kan nedbringes. 

4. Årsmøde 2014
4.1. Vor Frelsers Kirke den 12. november 2014 kl. 18:00 – 21:30
4.2. Foredragsholder: Formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Mogens Mogensen.  
4.3. Tema og program i øvrigt: Efter en kort drøftelse var der bred opbakning til temaet  "Forfølgelse af 

kristne og andre religiøse minoriteter – vedkommer det os?" 
- HT kontakter tværkulturelt center med henblik på at kontakte deltagere, der fik tilskud til deltagelse i 

Tværkulturelt Centers møde for migrantpræster og –menighedsledere og forhøre om evt. deltagelse i og 
bidrag med et kort indslag herfra.

- Alternativt kontakter vi den arabiske kirke 
- BK arbejder videre med kontakten til de tanzanianere, der kommer til Østvendsyssel omkring tidspunktet 

for årsmødet. Vi antager, at de vil kunne give et verbalt og evt. musisk indslag.
- SD undersøger de praktiske forhold med lokale og spisning og orienterer HT herom.

5. Ansøgninger m.v.
5.1. Ansøgning fra Provst Ole Rysgaard Madsen om dækning af udgifter vedr. 14 dages studieophold i 

Wittenberg (Bilag: Ansøgning og invitation)
CRPE deltog ikke i dette punkt pga. inhabilitet. 
Udvalget drøftede ansøgningen men valgte i første omgang at afvise med den primære begrundelse, at den 
falder uden for udvalgets område, men efter nærmere overvejelser besluttede udvalget efterfølgende, 
enstemmig at støtte med et beløb på kr. 5.000.  

5.2. Overvejelser vedr. deltagelse i FMR’s kirkedelegation til Israel/Palæstina. Se omtalen heraf i Protokol 
MKR 3/14, punkt 9 samt Uffe Gjerdings notat herom. Der er to pladser ledige, som kan søges (og betales) 
af stiftsudvalgene.
Udvalget vedtog at indstille Lea Hoff Ringgård Lauridsen som deltager og bevilgede i forbindelse hermed 
de anslåede kr. 15.000, som rejsen antages at ville koste.  LHRL sender en kort præsentation af sig selv og 
CRPE sender yderligere oplysninger om planerne til HT.  HT samler op og sender en indstilling til FMR og 
beder biskoppen give sin anbefaling. 
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5.3. Planer om studietur til Sverige
HT orienterede om et møde med de to arbejdsgruppemedlemmer Helle Rosenkvist og Lisbeth Solmunde 
Michelsen, der var afholdt den 3. juni, hvor planerne var blevet drøftet. 
Der planlægges en tur til et stift og tilhørende provsti(er) og sogne i Sverige. Datoen er tentativt fastlagt til 
19. – 23 marts. Formålet er primært at lære den svenske kirkelige organisering at kende med fokus på det 
lokale og regionale niveau, og høre om de ændringer, der er sket over de seneste år og de konsekvenser det 
har haft for sognemenigheder, provstier og stifter. 
Der gives i første omgang prioritet til deltagere, der ikke var med i Norge i 2013 uden at disse dog helt skal 
udelukkes. Der lægges vægt på formidling, evt. ved at invitere en journalist med på turen. 
Udvalget vedtog herefter at bevilge kr. 20.000 til en studietur til Sverige i foråret 2015 og valgte PAN og 
LHRL som deltagere i arbejdsgruppen. 

6. Arbejdsdrøftelse
6.1. Væsentlige fokuspunkter for udvalgets arbejde.

Efter en kort præsentation af strukturen i det hidtidige arbejde blev det vedtaget at tage delområder op til 
diskussion på de kommende møder frem for at tage en længere, samlet diskussion. Hvor der lægges en 
arbejdsdiskussion ind i programmet, er der opbakning til at forlænge mødets planlagte varighed med 1-1,5 
timer. 

6.2. Sekretær for udvalget 
Der er ikke identificeret nogen kandidat til jobbet som sekretær for udvalget. Medlemmerne opfordredes til 
at spotte potentelle kandidater snarest. Der sigtes i første omgang på en yngre præst/teolog.

7. Kommunikation.
Under dette punkt blev det fremhævet, at der allerede i næste nummer af stiftsavisen bør være en første 
omtale om studietur til Sverige samt at der samme sted skal annonceres for årsmødet. 

8. Arbejdsgrupper: 
8.1. Sachsen. Udvalget har været samlet og lagt planer vedr. næste besøgsrejse. Benedikte Laursen deltager i 

juni 2014 i kirkedagene i Sachsen. 
8.2. Baltikum/Norden: Intet nyt ud over pkt. 6.
8.3. Lokalt økumenisk arbejde Intet nyt
8.4. Vedtægter og fremtidig valgordning: Arbejdsgruppen vedr. nye vedtægter har ikke været indkaldt endnu. 

SD, MJ og HT udgør udvalget. HT indkalder. 
Evt. andre: Arbejdsgruppestrukturen tages op i forbindelse med arbejdsdrøftelserne på de respektive 
områder. 

9. Nyt fra udvalgets repræsentationer
9.1. Folkekirkens mellemkirkelige Råd (CRPE) Protokol fra konstitueren6de møde i FMR torsdag den 3. 

april 2014.  Rådet har konstitueret sig, og CRPE blev valgt som næstformand. Man har haft et to dages 
arrangement på Nyborg Strand for at planlægge fremtidige indsatser. Der planlægges fokus på forfulgte 
kristne og på arbejdet blandt migranter.

9.2. Danske Kirkers Råd / Økumenisk Forum (BT/PAN) Ingen kunne deltage herfra på det seneste møde i 
DKR. BT kunne imidlertid orientere om, at der nu arbejdes med planer om helt anderledes koncept for 
kirkedagene i København i 2016. 
Der holdes økumenisk efterårskursus 31.  okt. Til 1. november. Alle udvalgsmedlemmer kan deltage. Se   
http://oekumenisk-efteraarskursus.dk/  Tilmelding senest 1. oktober. 

9.3. Folkekirkens Nødhjælp (HT): Arbejdet med en fremtidig strategi fortsætter og planlægges konkluderet 
på et møde i Rådet den 20. juni 2014.

10. Eventuelt 
Intet at berette.

Henning Thomsen (ref.)
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