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

Godkendt med tilføjelse af punkt om opfølgning fra KEK generalforsamling og årsmøde  
 

2. Referat fra sidste møde/siden sidst 
Godkendt ved udsendelse til udvalget 

 
3. Økonomi 

Der afventes konkrete planer fra arbejdsgrupperne til brug af midlerne inden ansøgningen til det 
bindende stiftsbidrag sendes. 

 
4. Ansøgninger 

4.0. Aasted - Skærum - Kvissel menighedsråd: Besøg fra venskabsmenighed (se bilag)  
Vi bevilliger 26.000 kr., de overføres fra sidste års Libanonstur   

4.1. Church of Love vil ikke give navne på deltagerne fra Aalborg Stift og trækker derfor deres 
ansøgning tilbage  

 
5. Nyt fra arbejdsgrupper 

5.1. Asien og Afrika 
  Mødet blev aflyst, så intet nyt 

5.2. Mellemøsten 
To møder afholdt. Fokus på formål, mål og arbejdsopgaver. Danmission er med på 
arbejdsgruppens mål og planer.  
Noter fra Henning Thomsen vedhæftet  

5.3.Sachsen og Østeuropa 
Det gamle udvalg holder møde 19/6-2018 og optager nye medlemmer 

5.4.Norden og Baltikum 
Næste møde 27. august kl. 15 i Folkekirkens Hus 
Arbejder på at planlægge en tur til Finland efteråret 2019. Der kan sammensættes en mosaik 
af temaer, der vil gøre turen interessant for både præster og lægfolk fx konfirmandlejre, hvor 
konfirmanderne selv kan melde sig til en af flere lejre, og hvor tidligere konfirmander 
deltager som frivillige, storpastoraterne i nogle af de større byer og præsternes højere grad af 
specialisering i forhold til her.  
Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Albek Noer, Edith Vaihøj, Lea Hoff Ringgård Lauridsen, 
Helle Rosenkvist, Vibeke Ankerstjerne 

 
6. Nyt fra repræsentation 

6.1.Generalforsamling i Konference for Europæiske Kirker (KEK) med ca. 115 medlemskirker: 
ortodokse, protestantiske, anglikanske, gammel katolske.  

Referat for møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
torsdag den 18. juni 2018 kl. 16:30-18:30 i Bispegården, Aalborg 
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CRP (delegeret) og HP (steward) deltog i generalforsamlingen i Serbien med tema: You shall 
be my witnesses.  
Anders Gadegaard stilte op til præsident, men blev valgt som menigt medlem 
Meget spændende: broer, krig, økumeni  

6.2.Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Studietur for biskopper til Bruxelles i november 2018 

6.3.Danske Kirkers Råd 
EV og PAN deltog i årsmødet som indeholdt oplæg om religionsfrihed, gudstjeneste og 
generalforsamling  
Årsrapport kan findes her: http://www.danskekirkersraad.dk/aarsberetning-2017/  
Fokus på religionsfrihed: Særligt fokus på omskæring – hvad bliver det næste? Kan det blive 
en sag om at man ikke må døbe børn? Lukning af kristne friskoler? Vil kontrol og lovgivning 
gøre det trængt at tilhøre en religion? – oplæg ved Lisbeth Christoffersen  
Meget fokus på danske kirkedage på heden. Ansat koordinator. Fremover hvert andet år. Hver 
anden gang i København 
Præsentation fra Grøn Kirke  

6.4.Folkekirkens Nødhjælp 
Arbejder med strategi  

 
7. Årsmøde 

Dato: 26/11-18 kl. 18 i Folkekirkens Hus 
Anders Gadegaard, domprovst fra Københavns Domkirke har sagt ja til at holde tale om 
vigtigheden af mødet og dialogen mellem kristne og muslimer  
NCK står for kontakt til Verdenskøkkenet 
Blue Note Choir vil gerne komme og synge 
Vi inviterer   
HT laver udkast til program til september mødet 

 
7. Kommunikation 

Vi vil ændre formen på nyhedsbrevet, så det bliver mere skærmvenligt + vedhæftet pdf til 
udskrift. Artiklerne i nyhedsbrevet skal i højere grad vise hen til hjemmesiden, hvor vi vil lave 
en ny underside for det mellemkirkelige arbejde på linje med Grøn kirke og 
migrantsamarbejdet. Vi vil udsende nyhedsbrev lidt oftere og med færre historier pr. gang. I de 
tilfælde, hvor en historie har almen relevans vil den også blive delt via Facebook.  
Vi er opmærksom på nye regler ift. persondatasikkerhed.  
 

8. Nyhedsbrev 
Indhold til sommerens nyhedsbrev 

• Nyt fra de arbejdsgrupper, der har mulighed for at bidrage. Send kort tekst og evt. billeder til 
hap@km.dk 

• Årsmøde med skitse til program og tilmelding  
• Kirsten Auken: http://folkekirkenshus.dk/event/foredrag-6/ 
• Link til sidste nyhedsbrev og beskrivelse om hvordan man finder meddelelser  

 
9. Kommende møder 

27. august: Stiftsrådsdag, tilmelding til hap@km.dk inden 15/8  
Torsdag den 13. september kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) med besøg af jurist, der 
fortæller om persondataloven og nyt fra arbejdsgrupper  
Torsdag den 1. november kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) (uden Peter Noer)  
Årsmøde: 26. november 18.00-21.45  

 
10. Eventuelt 
 


