
D E T    M E L L E M K I R K E L I G E    S T I F T S U D V A L G 
  AALBORG STIFT 

  

 
 
Tilstede: Henning Thomsen (HT), Vibeke Ankerstjerne (VA), Edith Vaihøj (EV), 
Benedikte Kühle (BK), Anne Steenberg (AS), Peter Albek Noer (PAN), Christian Roar 
Pedersen (CRP) og sekretær Hanna Pedersen (HP)  
 
Afbud: Niels Christian Kobbelgaard (NCK), Sten Houmøller (SH), Henning Toft Bro 
(HTB) og Lea Hoff Ringgård Lauridsen(LHRL) 
 
Indledning ved Henning Thomsen 
 
1. Evaluering af Sachsen besøget.  

Da der ikke som planlagt var eksterne deltagere fra Sachsen/Østeuropa arbejdsgruppen. 
Dette punkt blev rykket til 8.3 under nyt fra arbejdsgrupperne. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Første punkt blev flyttet til 8.3 under nyt fra arbejdsgrupperne, da der ikke som planlagt var 
eksterne medlemmer fra Sachsen/Østeuropa arbejdsgruppen.  
Nyt punkt 11: Sekretærstillingen 
Dagsordenen godkendtes med disse ændringer.  
 

3. Referat fra sidste møde/siden sidst (Bilag 2) 
Referatet godkendtes. 
 

4. Volontørprogram (En skitse var vedlagt dagsordenen som bilag 3) 
Der lægges op til forskellige støttemuligheder efter forskellige modeller og afhængigt af 
omfanget og kvaliteten af de aftalte opfølgningsaktiviteter (fx antal aftaler, kvalitet, budget). 
Initiativet kan tages af den unge eller af en samarbejdsorganisation, som kan være en ude-
organisation (fx et missionsselskab el.l.) eller en hjemme-organisation, som fx kan være 
provstier, sogne eller andre relevante organisationer. Hensigten er at styrke det 
mellemkirkelige arbejde i stiftet.  
Den konkrete model og markedsføringen af den skal drøftes med de mest relevante 
samarbejdsorganisation. 
Ordningen skal gives et retvisende navn, som dels afspejler, at der er tale om en kirkelig, 
international volontør og som dels er salgbar i målgruppen. Det er desuden vigtig at 
informere, hvor unge ser det. Fx Facebook, Instagram mm.  
Vi opfordrer Sten Houmøller og Lea Hoff Ringgård Lauridsen til sammen med Henning 
Thomsen og den nye sekretær at arbejde videre med en konkretisering og lancering af 
programmet. 
Forslag til Facebook opslag om mulighed for at søge støtte fx: 

”Aalborg Stift ønsker at flere unge rejser ud i verden og kommer hjem med 
inspiration og erfaringer fra kirken i udlandet til kirken i Aalborg Stift. Derfor 
kan unge søge støtte via mellemkirkeligt stiftsudvalg til at rejse ud som 
volontør med en misionsorganisation el.l. og med en planlagt 
formidlingsopgave efter hjemkomsten. Se mere her: www.nnnnnnnn.dk. Send 
en mail til mellemkirkeligt@gmail.com med dine evt. foreløbige tanker om en 
udsendelse.  

  
5. Årsmøde i Hjallerup 25. november 2019 kl. 18.00-21.45: Detaljeret program. 

Referat af møde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg  
onsdag den 11. september 2019 kl. 16.00-18:30 i Bispegården, Aalborg 
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Den udsendte indbydelsen og en aftale med Hjallerup Kro var bilagt dagsordenen.  
Program (ansvarlige for kontakter og aftale om tid og indhold er angivet i parentes) 
18.00: Velkomst og sang 
18.10: Spisning.  
18.45: Foredrag ved Hans Raun Iversen samt spørgsmål og svar.  
20.00: Kaffe serveres. 
20.15: Besøg fra Libanon ved Mathilde Bloch Schou fra Tversted – 20 minutter (BK) 
20.35: Adyan – en gymnasielærer kunne evt. fortælle? 10 minutter (BK og HT)  
20.45: Unge fra Taize i Libanon: 3 ting, vi har lært – 10 minutter (BK og HT)  
21.00: Kirken i Finland 2019: Hvordan blev vi inspireret, og hvad blev vi glade for ved 
kirken i Danmark – 20 minutter (Vibeke, Edith og Helle) 
21.20: Formandsberetning inkl. Sachsenbesøget i 2019 og det planlagte voluntørprogram.– 
10 minutter (samt evt. noget på skrift) (HT) 
21.30: Afslutning med sang og bøn ved biskoppen.  
Vi skal undgå, at der bliver tale om rejsebeskrivelser.  

 Vi bestiller mad til 75 personer (HT)  
På næste møde besluttes det om telefonisk tilmelding skal være en mulighed (mail er ikke 
tilladt ift. GDPR). 

  
6. Økonomi: Status for 2018 og 2019 (Bilag 5)  

Udvalget havde ca. 20.000 kr. i overskud i 2018, som er tilbageført til stiftet 
Der er pt. ca. 90.000 kr. tilbage i 2019, men der er planlagte udgifter svarende hertil.  
 

7. Ansøgninger 
Ingen ansøgninger modtaget 

 
8. Nyt fra arbejdsgrupperne 

8.1. Mellemøsten –Program for Adyan besøget fra Libanon var vedlagt dagsordenen som bilag 6. 
Lørdag den 14. september kl. 12-15 var der indbudt til møde med de to gæster, der fortæller 
om deres arbejde i Libanon og om besøgene på gymnasierne.  
Sognebesøget i maj måned bliver evalueret.  

8.2. Asien og Afrika 
Intet nyt 

8.3. Sachsen og Østeuropa (rykket fra pkt. 1) 
Der var besøg af 6 meget interesserede fra Sachsen i den forgangne uge.  
Henning Thomsen foreslog i sin velkomst at man burde videreudvikle samarbejdet, fx ved at 
brede det ud til et eller flere andre steder, fx i Østeuropa. Det blev taget rigtig godt i mod. 
Det blev også foreslået at holde en årlig Skype-gudstjeneste.  
Henning Thomsen deltager gerne i et kommende møde.  

8.4. Norden og Baltikum – status vedr. studieturen til Finland. 
Programmet ligger klar til afgang 24. september, og der er styr på punkterne. Der er 
afholdt informationsmøde. Efterfølgende laves en rapport, der lægges op på stiftets 
hjemmeside. 24 deltagere tilmeldt.  
Send gerne billeder undervejs til Marie Hoehl Tolstrup (mhto@km.dk) med korte tekster om 
oplevelserne i Finland (til deling på Facebook).  

 
9. Nyt fra repræsentationer 

9.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd  
Nyansættelse af Jonas Jørgensen som akademisk medarbejder.  

9.2. Danske Kirkers Råd 
Intet til referat 

9.3. Folkekirkens Nødhjælp 
Intet til referat 
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9.4. Nordjysk kirkedag 
Intet til referat.  

 
10. Kommunikation/nyhedsbrev 

Planlagt indhold til nyhedsbrev med de ansvarlige i parentes: 
1. Info om årsmøde i Hjallerup med dato og sted (HP) 
2. Link til artikel fra Danmission om Taize i Libanon med citat fra en af deltagere i selve 
nyhedsbrevet: https://danmission.dk/blog/2019/04/11/vi-er-en-mangfoldig-enhed/ (HT 
finder citat) 
3. Billeder og citater fra de menigheder, der har haft besøg fra Libanon (HT) – Johan Rump 
har sendt billeder + link til artikel fra Tversted + hør mere på årsmødet  
4. Citat fra tidligere støttet volontør og info om at man kan søge støtte til volontør (HP) 
5. ADYAN – Libanon (BK og HT) 
6. Sachsen – citat og billeder (Anne skriver tekst og finder billeder + HT sender billede til 
Anne)  
7. Finlandstur 
Deadline til Hanna onsdag 18/9 2019 
Sendes ud efter godkendelse af HT fredag. 
 

11. Sekretærstillingen 
Hanna Pedersen har sagt op som sekretær. Henning Thomsen tager et møde med Christie 
R. Askholm, der har sendt CV, hvor biskoppen indbydes til at deltage. Derefter sendes mail 
til udvalget, hvor der kan tages beslutning om evt. ansættelse.  

 
12. Kommende møder  

29. oktober 2019 kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) 
Årsmøde 25. november 2019 kl. 18.00-21.45 i Hjallerup  

 
13. Eventuelt 

Stiftsudvalget for folkekirkens migrantsamarbejde vil sende mail til stiftets menighedsråd 
med opfordring om at gennemgå de 8 teser for den nydanske folkekirke. Mellemkirkeligt vil 
gerne med som afsender. Hanna Pedersen sender til Henning Thomsen for gennemlæsning 
inden udsendelse.  


