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

Tilføjelse af punkt under økonomi vedr. kørselsudgifter 
 

2. Referat fra sidste møde/siden sidst 
Godkendt 

 
3. Betydning af nye persondata regler: Besøg af Pernille Bunk Stølefjell 

Vi skal være opmærksomme på vores behandling af persondata særligt ifm. ansøgninger og 
mails. Det er endnu svært at vide hvordan vi skal ændre vores procedurer, men vi vil følge med 
og rette til løbende i takt med at vi får klarere retningslinjer fra stiftsadministrationen.  

 
4. Nyt fra arbejdsgrupper 

4.1. Asien og Afrika 
Der arbejdes med overgang fra selvstændigt stiftsudvalg for mission til arbejdsgruppe med 
fokus på Asien og Afrika. 
Der sættes særligt fokus på, at unge bliver engageret. 
Referat fra deres sidste møde er vedhæftet. 

4.2. Mellemøsten 
Arbejder på dialogarrangement for unge på gymnasier om religionsmøde i efteråret 2018. 
Arbejder på menighedsbesøg fra Libanon i enkelte sogne i samarbejde med Danmission 
Vil invitere 2-3 unge fra stiftet til Danmissions dialogarrangement i Libanon i 2019.  

4.3. Sachsen og Østeuropa 
Der er afholdt formøde til besøget fra Sachen i efteråret 2019 med et par gæster fra Sachsen  
Stiftsudvalget ser gerne, der også bliver fokus på andre dele af Østeuropa  

4.4. Norden og Baltikum 
Studietur til Finland 25.-30. september 2019 (ons-man) med fokus på: 

Thomasmessen + besøg i ortodoks og almindelig gudstjeneste 
Konfirmandundervisning på lejre og med ungdomsledere 
Storpastorater med funktionspræster 

Vi sætter 40.000 kr. af til Finlandsturen. Arbejdsgruppen laver en prismodel for deltagere  
Guiden skal ikke betale (på denne tur: Helle)  
Arbejdsgruppens medlemmer betaler nedsat pris  
Almindelige deltagere kan søge lokalt og ”betale” tilbage med sogneaftener  

 
5. Årsmøde: Program og annoncering mm. 

Programmet er på plads  
Niels Christian Kobbelgaard laver aftale om bespisning (kuvertpris på omkring 100 kr.) 

Referat af møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
tirsdag den 13. september 2018 kl. 18.00-20:30 i Bispegården, Aalborg 
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Vi håber på 80-100 deltagere  
 

6. Fælles tiltag - Punktet udskydes til næste gang 
6.1. Volontørprogram 
6.2. Mellemkirkelig kollekt 

 
7. Ansøgninger 

7.1. Ansøgning om støtte til teologisk arbejde, Benjamin Sloth Jensen (bilag 1 og 2) 
Der blev bevilget 10.000 kr. i støtte med forventning om deltagelse i årsmøde november 
2019 (uden honorar, men med billetten betalt).  
I bevillingsskrivelse opfordres til også at søge hos Københavns Stift og gerne en note om, at 
han forhåbentligt efter endt studie kunne tænke sig at søge job i Aalborg Stift.  

7.2. Ansøgning om støtte til deltagelse i 100-års jubilæum for misionsstation i Nigeria, Hans 
Wendelboe Bøcher (bilag 3) 

Der blev bevilget 17.000 kr. til projektet, uanset om ansøger rejser alene eller inviterer andre 
med. Beløbet tages fra en pulje, der er overdraget fra det tidligere Stiftsudvalg for 
Folkekirkens Mission.  

 
8. Kommunikation 

Nyhedsbrevet udsendes senest 1. oktober og sendes før udsendelse til hurtigt gennemsyn i 
udvalget. 

 
9. Økonomi 

Hanna arbejder på at få lavet mere overskuelig oversigt over økonomi via den nye 
regnskabsansvarlige i stiftet (Jeanette) 

9.1. Transport til udvalgsmedlemmer 
Transportudgifter til arbejdsudvalgsmøder kan betales af udvalgets kasse. Der opfordres til 
samkørsel og kollektiv transport samt til at udvalgene lægger møder på samme datoer som 
Mellemkirkeligt Udvalg eller evt. holder møder på Skype, hvor det er hensigtsmæssigt.  

 
10. Nyt fra repræsentation 

10.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
10.2. Danske Kirkers Råd 
10.3. Folkekirkens Nødhjælp 

På baggrund af det fremskredne tidspunkt vurderedes det, at der intet væsentligt nyt var at 
berette 

 
11. Kommende møder 

Torsdag den 1. november kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) (afbud fra Peter) 
Årsmøde den 26. november kl. 18.00-21.45 
22. januar 2019 kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød)  
3. april 2019 kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) 

 
12. Eventuelt 

Himmelske dage på Heden som punkt på næste møde og datoen nævnes i nyhedsbrevet  


