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Indledning ved Morten Jødal 
(om Christianskirken i Klaksvik) 
 
Til stede: Henning Thomsen (HT), Lea Hoff Ringgaard Lauridsen (LHRL), Birgit Thomassen 
(BT),  Morten Jødal (MJ), Christian Roar Pedersen (CRP), Anne Steenberg (AS), Peter Albek 
Noer (PAN), Benedikte Kühle (BK) 
 
Afbud: Henning Toft Bro (HTB) 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Der tilføjes et nyt punkt 7.2: Støtte til dåbsoplæring for konverterede muslimer 
Punkt 8 og punkt 10 er stort set samme emne og skal ses sammen 
 

2. Underskrift af referat fra sidste møde (12. maj 2016) samt opfølgning siden sidst. 
Referat underskrevet. 
Ansøgning fra Kronborgvejens Kirkecenter blev videresendt til Tværkulturelt Center, som har meddelt, at de 
ikke kan støtte. 
 

3. Planerne for en tur til Mellemøsten i samarbejde med Danmission. Agnete Holm fra Danmission har indvilliget 
i at deltage via Skype til dette dagsordenspunkt. (kl. 16.30) 
Kort forhåndsdrøftelse. Der er i udvalget mest stemning for at satse på Libanon. 
Samtalen blev holdt og drejede sig især om et muligt program. En rejse til Libanon og/eller Syrien for 12-18 
personer kan laves for 8-10.000 kr. i oktober eller april. Vi skal afgøre, hvilke af mange muligheder, vi skal 
satse på. 
Vi nedsatte et udvalg til at udarbejde et rejsetilbud: CRP, LHRL, HT, BK. 
 

4. Rapport fra studietur til Færøerne og ansøgning om dækning af merudgifter (bilag 1) 
Foreløbig rapport udsendt til stiftsudvalgets medlemmer. Meget givende tur. Forberedelsen blev noget presset, 
der var problemer med at få inddraget provstierne – dette kræver god tid. 
Erfaringerne fra både Olaifesten og besøget ude i de små bygder var meget givende. 
Planlægning af en kommende studietur skal tage hensyn til, at planlægningsgruppen i højere omfang også er 
turdeltagere. 
Rapport fra turen foreligger i udkast, som er rundsendt. PAN færdiggør og indsender endelig rapport. 
Ansøgning fra Lisbeth Michelsen om udgiftsdækning af 1400 kr. bevilges 
 

5. Økonomi  
Oversigt omdelt. Vi har brugt ca. 90.000 kr. og ca. 80.000 kr. tilbage. 
 

6. Status vedr. årsmødet 
6.1. Annoncering 

Der er udsendt information til samtlige menighedsråd i form af nyhedsbrevet, til kirkebladsredaktører 
med anmodning om omtale, samt til alle Y’s Men’s klubber i stiftet 
Udover det allerede gjorte planlægger vi en annonce i Nordjyske plus tre lokalaviser – samt presse-
meddelelse 

6.2. Aftenens forløb 
Spisning 18-19, foredrag 19-20, derpå Færøerne 30 min., gerne medvirken af Lisbeth Michelsen, 
videooplæg om Libanon v. Agnete Holm, afslutning 21:15   

Referat af møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
onsdag den 14 september 16.00-18.30 i Bispegården, Aalborg 
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7. Ansøgninger 
7.1. Ansøgning om støtte til studietur til Sydafrika (bilag 2) 

Der bevilges kr. 5.000. 
7.2. Støtte til dåbsoplæring for konverterede muslimer 

Der bevilges kr. 10.000 
 

8. Nyhedsbrev og adresseliste for menighedsrådsformænd  
Adresselisten gøres færdig i videst muligt omfang. Opgaver er tidligere uddelt. MJ samler det indkomne. 
 

9. Arbejdsgrupper og repræsentation 
9.1. Norden-Færøerne/Baltikum. Iab. 
9.2. Sachsengruppen  Vi har fået en positiv interessemelding om samarbejdet fra Sachsen, Intet konkret nyt.  

Der planlægges et arbejdsgruppemøde senere i efteråret. 
9.3. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd  

Organisationen er under ændring fra fast kerne til projektorganisation, hvilket giver fordele og ulemper. 
Der tænkes kreativt. 

9.4. Danske Kirkers Råd. 
Der inviteres til fællesmøde i Folkekirkens Hus 29. oktober. Samarbejde med et pilgrimsmøde. 

9.5. Folkekirkens Nødhjælp 
HT har været til arbejdsseminar Der er godt styr på organisationen 

9.6. Nordjysk kirkedag. 
Ikke helt fastlagt. Måske i Folkekirkens hus. Vi er indstillet på at bevilge en underskudsgaranti efter 
ansøgning. 
 

10. Nyhedsbrev og formidling i øvrigt  
10.1. Status på adresselister 

Der udsendes til samtlige menighedsråd 
10.2. Indhold i nyhedsbrevet  

Næste nyhedsbrev udkommer til årsmødet. 
Emner: Færøerne, Libanon, beretning, valg næste år  
 

11. Kommende møder 
 

9. november 2016 – nyhedsbrevet skal være færdigt til intern udsendelse inden dette møde, så beretning og 
øvrigt indhold kan drøftes på mødet. 
 

Årsmøde den 14. november 2016 kl. 18 til 21.30 
 

12. januar 2017 
 

15. marts 2017 
 

12. Evt. Iab. 


