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Indledning ved Christian Roar Pedersen 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
Der tilføjes ansøgninger fra Aalborg valgmenighed og Det mellemøstlige kirkeråd, og ansøgningerne om 
Madagaskaraften og Nordjysk Kirkedag i dagsordenen. Disse punkter rykkes op til behandling under punkt 4. 
 

2. Referat af sidste møde den 15. marts (endelig godkendelse og underskrift) 
Godkendt og underskrevet. 
 

3. Økonomi 
HT gennemgik bevillingsoversigten og gør opmærksom på, at vi skal bruge resterende ”gamle” penge i år 
 

4. Ansøgninger 
a. Deltagelse i tyske kirkedage, Ole Rysgaard Madsen. Kr. 5.000 er bevilget jf. tidligere beslutning. 
    Godkendt 
b. Støtte til tværkulturel Hørbylejr  
    Der bevilges 10.000 kr. 
c. Anders Noer, studierejse 
    Der bevilges 5.000 kr. som tilskud til rejse til Hawaii 
d. Ansøgning Church of Love 
    Der bevilges 5.000 kr. Bevillingen støttes af et flertal i udvalget under forudsætning af, at der er deltagere 
 fra  vores stift, medens CRP afgiver dissens. 
e. Ansøgning om støtte til tolkning  
    Afslag 
f. Ansøgning Aalborg Valgmenighed 
    Der bevilges 13.000 kr. 
g. Forslag om Madagaskaraften 
    Der bevilges underskudsgaranti på kr. 6.000 
h. Nordjysk kirkedag Program bilag 11 
    Der bevilges et tilskud på 6.000 kr. og en underskudsgaranti på 7.000 kr. derudover 
i.  Forslag om forslag om at støtte indsamlingen til Det mellemøstlige kirkeråd gennem Folkekirkens
 Mellemkirkelige råd 
    Udsættes til senere på året 
     

5. Årsmøde den 27. november 
Holdes i idræts- og kulturcentret i Østervrå 
Vi skal have brev klar til udsendelse til alle menighedsråd til augustmødet 
 

6. Vedtægtsændringer, forslag  
Jfr. det fremsendte vedtægtsændringsforslag ændres formålet en smule "Udvalget har til opgave under ansvar 
over for Stiftsrådet og i samarbejde med sognemenighederne og Folkekirkens mellemkirkelige Råd at fremme 
mellemkirkeligt arbejde og folkekirkens internationale mission i stiftet".  
Til udvalget vælges 8, heraf vælges mindst 2 gejstlige og mindst 4 læge. 
 

Referat af møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
onsdag den 3. maj 2017 kl.  15-17:15 i Bispegården, Aalborg 
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Der gives ikke i selve vedtægten eksempler på arbejdsgrupper, men eksempler gives i et følgebrev til 
stiftudvalget for folkekirkens mission. 
Som separat bilag følger det fuldstændige vedtægtsforslag med ændringer, som af formanden indsendes til 
stiftsrådets godkendelse, hvis der opnås enighed med missionsudvalget.  
 

7. Evaluering af mødet 23. marts 
Fint møde med præsentation af arbejde i Aalborg Valgmenighed og oplæg til sammenlægning af to udvalg. 
Næste møde forestås af diakoniudvalget torsdag den 25. marts 2018 
 

8. Arbejdsgrupper og repræsentation 
8.1. Libanon arbejdsgruppen.  

Der skal gøres en særlig indsats for at få folk til at komme til mødet med Hannah Ziadeh 22. maj 
8.2. Norden-Færøerne/Baltikum 

Næste rejse til Finland 
8.3. Sachsengruppen Rejseprogram  

Til efterretning 
8.4. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 

Protokol udsendt. Rådet er stærkt afhængig af resultatet af ansøgning til omprioriteringspuljen 
Det årlige møde med stiftsudvalgene er fremskudt til fredag-lørdag 1-2. december (op til 1. søndag i 
advent) aht. reformationsfejring 

8.5. Danske Kirkers Råd 
Desværre afbud til møde fra vores stift 

8.6. Folkekirkens Nødhjælp 
HT refererede fra landsmøde. Der har været møde mellem stiftsrepræsentanterne, som gik godt 

8.7. Nordjysk kirkedag Program til efterretning 
 

9. Næste nyhedsbrev (kom gerne med input) 
Intet nyhedsbrev på denne side af sommerferien. Næste i slutningen af august 

10. Kommende møder 

10. august 2017 kl. 15 
13. september kl. 16-18 – smørrebrød bagefter – Libanonmøde om aftenen 
27. november 2017 kl. 18-21;30 (årsmøde med valg) 
6. december kl. 15-17:30 

10. Eventuelt 

      LHRL har fra august 2017 ny e-mailadresse: leahoff2@gmail.com 

 

Mødet slut kl. 17:15 

 

Referent Morten Jødal 


