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11. marts 2017 

 

Referat af F. U. mødet fredag 10. marts 2017 klokken 11.00 på  
Dronning Christines Vej 20, Aalborg. 

 
 
Til stede på mødet var et fuldtalligt forretningsudvalg bestående af: Niels Christian 

Kobbelgaard; John Kristensen; Inge Ralbjerg; Kirsten Nielsen; Arne Silkjær; Julie Laursen; Ole 

Valsson og Finn Carpentier. 
 
Indledning:  Mødet blev indledt med velkomst og andagt ved Niels Christian Kobbelgaard. 
Den indledende salme var ”se, hvor nu JESUS træder” med reference til, hvor vi er i 
kirkeårets forløb. Den kommende søndags prædiketekst fra Matthæus 15,21-28 blev læst 
og fulgt af gode ord om mission, som teksten så tydeligt lægger op til. Det grænsesprængende 

aspekt! Tak til Niels Christian Kobbelgaard for det. 
 
 
 
Dagsordenen: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

o Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.                
 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27. oktober 2016) 

o Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 
 
3. På baggrund af tilsendt materiale fra udvalgte missionsselskaber nytænkes vores 
kontakter, v. Julie Laursen 
 

o Under dette punkt udspandt der sig en væsentlig og vedkommende 
diskussion og samtale. Der var enighed om, at ordet mission er værdiladet, 
hvorfor det måske  -  i øvrigt med skyldig henvisning til Paulus’ ord i 1. 

Korintherbrev 9,19-23  -  vil være fornuftigt eller formålstjenligt at begynde at 
bruge ordet dialog med tanke på samtale og værdien heraf. Det ændrer dog 
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ikke på det forhold, at vi har en mission, og at vi er i mission. Vi skal med 
andre ord ikke give køb på det, vi vil og skal. 
 

o Der var endvidere enighed om at Stiftsudvalget vælger tre 
missionsprojekter, som man vil støtte. Projekterne forelægges de enkelte 
sogne og præster i Stiftet med henblik på at skabe interesse for dem og 
opbakning til dem ude ved græsrødderne.  
 

o I praksis tænker man sig, at det enkelte sogn vælger et projekt at støtte op 
om og i den sammenhæng indgår i en dialog med det missionsselskab, som 
projektet er knyttet til. Missionsselskabet vil kunne yde de enkelte sogne 
oplysende materiale og evt. stille foredragsholdere til rådighed med henblik 
på orientering om det valgte projekt.  
 

o Et sogneprojekt på denne måde vil være en oplagt idé for præster og 
kirkelige medarbejdere at have i tanke også i forbindelse med den stedlige 
konfirmandundervisning. Herved opnås blandt andet, at konfirmanderne 
lærer om kirkens mission. 
  

o Det er forretningsudvalgets opfattelse, at en sådan ”missionsmodel” vil være 
en døråbner for mange sogne ud mod den store omverden, og dermed 
også være med til at fastholde den virkelighed, at kirken er mere end Den 

danske Folkekirke. At den er en verdensomspændende størrelse med et 
indhold væsentlig mere nuanceret, end det vi til dagligt møder på 
hjemmefronten. I en nutidig virkelighed, hvor ”omverdenen” i stigende grad 
kommer til os og møder os på vores hjemmebane, synes dette initiativ og 
denne fremgangsmåde at være særdeles relevant. 
 

o Med baggrund i notatet i punkt 6 fra sidste forretningsudvalgsmøde (27. 
oktober 2016) var der enighed om, at de tre projekter, som F.U. vil arbejde 
videre med, er 

1. Teologisk førstehjælp 

2. SAT 7 

3. Africa in Touch 

  
o Der udarbejdes en orienteringsfolder med oplysning om alle tre projekter. 

Denne folder rundsendes digitalt til alle menighedsråd og præster i Aalborg 
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Stift og vil blive fordelt i trykt udgave til de enkelte præster via Stiftets 
provster. Niels Christian Kobbelgaard tager sig af dels  

1. at få folderen lavet 

2. at udsende den digitalt 

3. at provsterne får den tilsendt 

 
 
4. Hanna Pedersen og asylsamarbejdet. Referat fra møde i bispegården den 17. januar 
2017. Samt referat fra Stiftsrådsmødet 27. februar 2017 
 

o Det blev oplyst, at Pia Merete Ploug Kirkegaard er ansat på fuld tid i 
Margrethekirken. Hun er samtidig udtrådt af Stiftsudvalget for Folkekirkens 
Mission.  
 

o I forbindelse med omtalen af mødet i bispegården 17. januar 2017 og 
Stiftsrådets møde 27. februar 2017 blev det oplyst, at der vil blive oprettet et 
nyt Stiftsudvalg med fokus på arbejde blandt asylansøgere. Dette udvalg får 
som tovholder/formand Hanna Pedersen fra Aalborg Valgmenighed. 
 

o På given foranledning blev provst Thomas Reinholdts’ indlæg i Kristeligt 
Dagblad den 8. marts 2017 om dåb og mission om talt og drøftet. Endvidere 
blev det indlæg tidligere rektor for præstehøjskolen, Niels Thomsen, fik bragt 
den 9. marts 2017 ligeledes i Kristeligt Dagblad om Folkekirkens status, 
nævnt. 
 
 

5. 5-udvalgsmøde den 23/3 i bispegården kl. 18.00. Folkekirkens asylsamarbejde som 
tema. 

 
o Mødet finder sted  -  som anført  -  i bispegården, men mødetidspunktet er 

klokken 17.00. Alle er inviteret, men man skal selv sørge for at melde til. 
Tilmelding kan ske til Niels Christian Kobbelgaard. 
 

o Der var tidligere tale om et 4-udvalgsmøde, men der er kommet et udvalg 
mere til, sådan at der nu er 5. De 5 udvalg er:  

Stiftsudvalget for Religionsmødet; Stiftsudvalget for Diakoni; Det 

mellemkirkelige Stiftsudvalg; Stiftsudvalget for Asylarbejdet; 

Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission. 
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6. Ansøgning fra Tværkulturelt Center om at sponsorere præstepars og menighedslederes 
deltagelse i konference på Brogården i Middelfart v. John Kristensen (Aalborg Stift har sagt 

ja til at sponsorere deltagelse for et par  -  måske skal vi gøre det samme fra udvalget?) 
 

o Der var enighed om, at vi støtter to personers deltagelse. Pris cirka 4.700 kr 
plus kørsel/transport. Konferencen holdes 25.-26. maj 2017 på Brogården 
ved Middelfart. 
 
 

7. Økonomi. Hvor står vi? 
 

o Vi har stadig to kasser. Den ene ligger i Stiftet og administreres derfra. Den 
anden har indtil nu ligget hos Villy Sørensen, der nu er afgået som kasserer. 
John Kristensen får denne kasse overdraget snarest muligt.  
 

o Pr. 27. oktober 2016 var der i denne kasse 10.781,46 kr. Endvidere 
foreligger et kontant beløb på 12.00 kr. 
 
 

8. Henvendelse fra Danmission om projekt ”Sola Scriptura  -  Skriftens Stemme”. Teologer og 
lægfolk fra det globale Syd til Danmark.  -  Evt. stiftsbesøg af én eller to af de inviterede i 
ca. en uge i løbet af efteråret 2017.  
 

o Der var enighed om at overdrage det punkt til Reformationsudvalget. 
 
 

9. Støtte til ønske fra familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg kommune om at lave 
noget for indvandrerbørn i sommerferien. Mailkorrespondance mellem Hanna Pedersen og 
kommunen. 
 

o Det blev besluttet at yde 10.000 kr til projektet. 
 

o Egentlig hører forespørgslen hjemme i Stiftsudvalget for Asylansøgere, men 
da dette ikke er kommet i gang endnu, og der ikke er økonomiske midler 
her, har vi besluttet som anført. 
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10. Udvalget for Folkekirkens Missions fremtid. Drøftelse af udvalget for Folkekirkens 
Missions forhold til asylsamarbejdsudvalget og det mellemkirkelige udvalg. 
Sammenlægning med underafdelinger i et større samlet udvalg eller…….? 
 

o Der udspandt sig en fin og givende drøftelse af denne problematik, der i 
øvrigt er blevet vendt og drejet i flere omgange på gentagne møder 
igennem mange år. 
 

o Forretningsudvalget var enige om at melde ud til biskoppen, at vi er positive 
indstillet på at indgå i et stort samlet udvalg med relevante underudvalg jf. 
punkt 3 stk 1 i nærværende referat, hvor det hedder:  Det ændrer dog ikke 
på det forhold, at vi har en mission, og at vi er i mission. Vi skal med andre ord 
ikke give køb på det, vi vil og skal..  
 

 
11. Eventuelt  -  herunder næste møde 
 

o Næste møde holdes på Dronning Christines Vej 20, Aalborg mandag den 
22. maj 2017 klokken 9.30 – 12.30. 
 

o Vi forsømte at aftale, hvem der indleder næste møde. Det skal vi huske 
fremadrettet. 
 

o Jeg tillader mig at spørge om du, Niels Christian Kobbelgaard, som 
sædvanligt vil indlede. Ellers finder vi en anden. 
 
 
  

Således nogenlunde opfattet af mig 
 
Venlig hilsen 
Finn Carpentier 


