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

Godkendt 
 
2. Referat fra sidste møde/siden sidst (Bilag 1) 

Godkendt 
 

3. Nyt fra arbejdsgrupper og forslag til godkendelse: 
3.1. Asien og Afrika 

Følger op på ’Op med vinduet’ i udvalget 
Vil gerne samarbejde med udvalget om volontørprogram  
Arrangementet ’Hvad er meningen?’ for gymnasiaster blev nævnt. Hvordan kan 
mellemkirkeligt stiftsudvalg deltage heri? Arbejdsgruppen foreslår, at der tages kontakt til 
HTB og Anna Døssing herom. Oplagt med emner om hvordan vi skaber fred og 
retfærdighed – hvad lærer vi om det i kristendommen? De store fællesskabers brud. 
Relevante emner for gymnasieelever.  

3.2. Mellemøsten 
Planerne om at modtage besøg fra Adyan i Libanon for at stå for dialogarrangementer på 
gymnasier o.l. i stiftet er udsat til september 2019.  
Der arbejdes med menighedsbesøg fra Libanon i foråret 2019. Formålet er at etablere dialog 
mellem disse gæster, der parvis vil besøge sogne i stiftet og evt. videre at skabe en varig 
kontakt. Pt. 8 sogne interesseret. 
Dialoglejr sommer 2019 for unge. Vil gerne sende en til tre unge fra Aalborg Stift.  

3.3. Sachsen og Østeuropa 
Planlægger besøg fra Sachsen 4.-9. september 2019 med foredrag, ture og gudstjeneste. 
Udvalget opfordrer til at der skabes en så bred kontakt til kirkefolk i stiftet som muligt. 

3.4. Norden og Baltikum 
Ikke møde siden sidst.  

 
4. Fælles tiltag (udsat fra sidst) 

4.1. Volontørprogram 
Vi ønsker at udvikle et volontørprogram med en håndfuld forskellige muligheder. Bl.a.:  
- Sabbatsår efter gymnasiet: Fx 3 måneders rejse med missionsselskab el.l. med 

efterfølgende forskellig grad af forpligtigelse til formidlingsaktiviteter i stiftet  
- Studiepraktik, hvor studerende som en del af studiet tager deres praktik i samarbejde 

med missionsselskaber. Studenterpræsterne kan evt. bygge bro.  

Referat for møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
torsdag den 1. november 2018 kl. 18.00-20:30 i Bispegården, Aalborg 
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Arbejdsgrupperne for Mellemøsten og Asien/Afrika arbejder videre med udviklingen af et 
program og identifikation af konkrete muligheder.  

4.2. Mellemkirkelig kollekt 
Det tidligere stiftsudvalg for mission har lavet folderen ’Op med vinduet’ med præsentation 
af tre forskellige projekter man kan støtte i sognene. Mellemøstarbejdsgruppen har arbejdet 
med forskellige muligheder, og donerede tidligere et beløb til et projekt under Danmission. 
Arbejdsgrupperne opfordres til at tænke videre og evt. fremkomme med konkrete projekter.  

4.3. Venskabsmenigheder 
Der er brug for yderligere opfordringer til at indgå i venskabsmenighed 
Foredragsliste med oversigt over, hvilke personer, der kan fortælle om forskellige lande 
mm.  
Fortsat støtte til menigheder, der søger  

 
5. Årsmødet den 26. november 2018 

Info på bordene + skriv dig op til nyhedsbrev  
Program – Henning Thomsen fremlagde et forslag til program, som blev justeret med 10-15 
minutter for at få plads til alle punkter. HT kontakter Anders Gadegaard og aftaler nærmere.  
Lokale er nu bestilt. 
Verdenskøkkenet står for maden med Mostafa Sahebkar fra Iran som kok. 
PR: Indbydelsen distribueres via Fb-event (med Aalborg Stift + Folkekirkens Hus) budget: 
2000 kr. (HP), web (HP), DAB (HP), annonce i Nordjyske (HT), sogneadresser (HP), 
Libanon rejsegruppe (HT), del i netværk (alle) 
Max 150 pladser.  

 
6. Ansøgninger 

6.1. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af bog om kristnes svar på konflikten i Mellemøsten  
(Bilag 2: Ansøgning og Bilag 2b: CV)  

Vi støtter med 10.000 kr., da det passer med udvalgets Mellemøstenfokus. Vi glæder os til 
foredrag og bøger til stiftet.  

6.2. Ansøgning om støtte til ung volontør (Bilag 3: Ansøgning) 
Vi støtter med 5.000 kr. og sætter hende på foredragslisten.   

 
7. Kommunikation med evaluering af nyhedsbrev (nyhedsbrevet er tidligere sendt ud til alle pr. mail. 

Bilag 4: Opsummeringsrapport på hvor mange der har åbnet og klikket)   
For at dele nyhedsbrevet med flere sender vi næste nyhedsbrev til alle sogneadresserne.  
På årsmødet giver vi mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet.  

 
8. Økonomi: Status og prognose for 2018. 

69.000 kr. + 17.000 kr. (fra stiftsudvalget for mission) tilbage til 2018 før dette møde.  
Økonomioversigt medsendes referat. 
 

9. Planer om ændret struktur bag Danske Kirkedage til drøftelse (Bilag 5: Noter til ny model, Bilag 6: 
DK, Tidslinje og ny struktur, Bilag 7: Forslag til nye vedtægter og Bilag 8: Kontingent 2019-2020) 

Vi støtter forslaget.  
 

10. Nyt fra repræsentationer 
10.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd (Bilag 8 – invitation til møde med MKR) 

Vibeke Ankerstjerne (VA) og Edith Vaihøj (EV) deltager i mødet. HP tilmelder. Send mail 
til hap@km.dk hvis andre ønsker at deltage 
MKR arrangerer en studietur med for rådet og for alle biskopper til Brussels. CRP vil 
opfordre til en bredere tur.  

10.2. Danske Kirkers Råd 
Fælles møde på lørdag d. 3/11-18 inkl. drøftelse af nye vedtægter. 
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10.3. Folkekirkens Nødhjælp 
HT deltager i studietur til Zimbabwe i januar. Der arbejdes med udvikling af strategien i takt 
med at verden ændrer sig.  
 

11. Kommende møder 
11.1. Årsmøde den 26. november kl. 18.00-21.45 (mulighed for at indkalde til et 10 minutters møde 

før eller efter, hvis der opstår noget akut)  
11.2. 22. januar 2019 kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød)  
11.3. 3. april 2019 kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) 

 
12. Eventuelt 

Punkt til næste møde: Fælles kørsel til Himmelsk dage. CRP undersøger de forskellige 
muligheder.  
Eritreansk ortodoks menighed mangler kirkebygning i Aalborg til 200 pers.  


