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DAGSORDEN 
13.02.20 I BISPEGÅRDEN KL 16:00-18:30 
 

Tilstede: Henning Thomsen (HT), Vibeke Ankerstjerne (VA), Edith Vaihøj (EV), Benedikte 

Kühle (BK), Anne Steenberg (AS), Sten Houmøller (SH), Peter Albek Noer (PAN), Christian 

Roar Pedersen (CRP) og sekretær Christie Roer Askholm (CRA). 

 

Afbud: Niels Christian Kobbelgaard (NCK), Lea Hoff Ringgård Lauridsen (LEHL) og Henning 

Toft Bro (HTB). 

 

1. Indledning ved Peter Albek Noer 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen er godkendt.  

3. Referat fra sidste møde (Bilag 1) 

Godkendt.  

Opsamling siden sidst. 

• Evaluering af Årsmødet. 

o Det syntes relevant for dem som var engagerede.  

▪ Man var bevidst om at det dog var for langt.  

▪ Det var træls at være den sidste i oplægsrækken.  

▪ Dejligt med dryp fra de ting der er sket i årets løb. 

o Blandede tilbagemeldinger fra øvrige fremmødte.  

▪ For langt og for tæt program. 

▪ Mange forskellige opfattelser af Iversens foredrag. For 

nogen fantastisk, interessant, for andre skuffende og 

anderledes end forventet. 

o Vi havde et godt fremmøde. 

o Hjallerup Kro er et godt sted – det fungerede godt, dog dyre 

drikkevarer.   

o Vi falder i, vi vil for meget. Dog vigtigt at vi har studieturene 

med, det giver et ”træf”/gensyn for deltagende. 



 

2 

o Vi skal have lavet en lettere udgave. 

 

4. Økonomi (Bilag 2, samme dokument til begge punkter) 

4.1 Årsregnskab 2019 

Godkendt.   

Kommentar: Regnskabet for 2019 går op. Vi er tæt på nul, det er flot.  

• Husk, man kan jo ikke længere overføre penge fra år til år, så det 

gør det mere simpelt. Den del af overskuddet fra studieturen til 

Finland, som skyldes for stor egenbetaling (8-9.000 kr.), er dog 

tilbageholdt til brug for et af de besøgte projekter efter 

arbejdsgruppens valg. Der skal hurtigt træffes en beslutning 

herom.  

• PAN understregede, at Stiftsrådet er den bevilgende myndighed. Vi 

skal være bedre til at formidle, hvad pengene bliver brugt til, og 

vise, at det er en investering for stiftet som giver mening. Det 

formidler vi gennem nyhedsbrevet, som bør nå længere ud og bl.a. 

også til stiftsrådet. Stiftsrådet har møder i feb. maj, aug. og nov. 

PAN forsøger at få nyhedsbrevet vedhæftet som bilag til 

dagsordenerne og/eller at få alle medlemmer på distributionslisten. 

CRA sender fremover en pdf af nyhedsbrevene til PAN, og sørger 

for at det også kommer ud på DABén og intranettet (taler med CRP 

om det). 

4.2 Budgetopfølgning 2020 

Ingen kommentar. 

 

 

5. Ansøgninger 

5.1 Danske Kirkers Råd (Bilag 4) 

Da der er usikkerhed om det konkrete behov blev beslutningen udsat til næste 

møde.   

 

6. Ansættelsesbrev for sekretær (Bilag 3, følger) 
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Godkendt. Klar til underskrift. 

 

7. Nyt fra arbejdsgrupperne og planer for 2020.  

7.1. Mellemøsten 

Evaluering modtaget. En meget entusiastisk og lidt drømmende 

tilbagemelding fra én af deltagerne på sognebesøgene fra Libanon. 

Denne vil gerne have fortsat kontakt og gensidig inspiration, især 

omkring ungdomsarbejde. Arbejdsgruppen overvejer nu, hvordan vi kan 

komme videre med samarbejdet. 

2020:  

• Skal vi have besøg af nogle unge Adyan folk igen, og hvordan 

følger vi nu op på Libanonaktiviteterne? Der er planlagt møde med 

Agnete Holm, Danmission (leder af tur til Libanon 2017) den 20. 

marts.  

• Adyan holder en sommerlejr for unge her til sommer (dato følger).  

• Der har i vores stift været interesse for et teologisk studieophold i 

Libanon (gennem Danmission) jf. nyhedsbrevet, men det er nu 

aflyst pga manglende tilslutning.  

• Johan Rump fra Tværsted, ønsker at lave et arrangement omkring 

Jomfru Maria for muslimer, katolikker og protestanter. 

• Danmission laver en studietur til Libanon til maj.  

7.2. Asien og Afrika 

2019:  

• Udvalget har været hvilende.  

2020: 

• Vi forventer at NCK indkalder til et møde snarest, så der bliver ny 

aktivitet.  

• Frederikshavn og Thy arbejder på en ungdomsrejse til Tanzania. 

Møde har været afholdt. Det vil vi gerne bakke op om, og evt. 

være medarrangør.  

• Volontørarbejdet/-programmet må der arbejdes videre med, vi vil 

gerne ligge nogle penge her. Det gælder på tværs af alle 
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arbejdsgrupperne. HT indkalder LEHL, SH og evt. PAN til et møde, 

og efterfølgende vil vi så kontakte Christian Brogaard Andersen, 

der er Formand for udvalget ”Ung og Kirke” for at invitere til et 

arbejde på tværs. 

 

7.3. Sachsen og Østeuropa  

2020: 

• Vi må have flere i udvalget.  

• Skypegudstjeneste – der er ikke fastlagt nogen dato endnu.  

2021:  

• Økumeniske kirkedage i Tyskland 12.-16. maj. Katolikker   og 

Protestanter.  

 

7.4. Norden og Baltikum 

2020: 

• Ortodokse i DK: EV har lokalt haft et møde med en kvinde fra 

Ukraine, der gerne vil lære den lokale kirke at kende, bl.a. omkring 

påsken. EV vurderer om der er basis for et kort indlæg i næste 

nyhedsbrev om den ortodokse kirkes vækst i  stiftet.  

• DK: Vi bør overveje at fremme lokale økumenisk arbejde, som 

hidtil, næsten kun har omfattet Nordjysk Kirkedag. Det overvejes, 

om vi bør nedsætte et separat udvalg hertil, men hvis det drejer 

sig om de ortodokse eller andre migrantgrupper, skal vi undgå at 

overlappe med Udvalget for Migrantsamarbejdet v. Hanna? Vi 

inviterer Hanna (30 min.) til næste møde for at afklare 

grænsefladen mellem vore to udvalg.  

• Grønland: 2021 er jubilæumsår for kristningen af Grønland (Hans 

Egedes). Det skal overvejes om udvalget på en eller anden måde 

skal markere fejringen her i Aalborg? BK undersøger det. Det føres 

til DO til næste gang.  

8. Nyt fra repræsentationerne 

8.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
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• Høring på Christiansborg ”Kristendommens rolle i samfundet” om 

Offentlig Teologi (det siger noget om samfundet generelt). 

www.offentlighedsteologi.dk download hæfte/pdf ”Politik kommer 

ikke af ingenting”. Stor interesse 150 mennesker.  

• Vi skal styrke danske kirkedage. 400.000 bliver sendt fra staten 

gennem DKR til brug for sekretariatsfunktion. 

• Nürnberg kirkefællesskabet har fået en nordjysks repræsentant, 

Teresa Lindsten 

• Sommerakademi i Frankrig Alsace 23.-26. aug. 2020. Vi vil gerne 

sende en eller flere repræsentanter af sted (250 € pr deltager). 

Invitationen sendes med referatet ud til udvalget så alle kan 

overveje interesse og mulige kandidater .  

8.2. Danske Kirkers Råd 

• Årsmøde d. 20. juni. Vibeke overvejer om hun kan. PAN og EV kan 

ikke deltage. PAN vil gerne give sin plads til rette vedkommende. 

• Inspirationsmøde til Danske Kirkedage i d. 7. marts. 

Tilmeldingsfrist d. 23. februar. EV har invitationen.  

8.3. Folkekirkens Nødhjælp 

• Henning har været med FKN’s bestyrelse til Zimbabwe.  

o ”Brød til verden” falder på et tørt sted grundet langvarige 

klimaproblemer.  

o Efter Mugabe er man gået fra asken til ilden mht. demokrati 

og menneskerettigheder. 

o Kirkerådet er meget aktivt og i opposition. Regeringen har 

lavet et parallelt kirkeråd, for at formidle til befolkningen at 

kirkerådet på styrets side. 

o Der nævnes desværre også eksempler på, at præster 

misbruger deres magt og franarrer bønders husholdning for 

lægedom og renselse.  

8.4. Nordjysk kirkedag 

• Det er d. 16. maj. Aftalerne er ikke helt på plads og der mangler 

indbydelse med program og tilmeldingsoplysninger. 

9. Kommunikation  
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9.1 Ny skabelon til dagsordener/referater (Bilag 5) og brevpapir (Bilag 6) 

Ligger herefter i mappen “Skabeloner” og kan findes på dette 

link:https://drive.google.com/open?id=1abvEJUi4moTeCOQTAq3o1K-IJbxwLLxI  

Godkendt.  

9.2 PR-strategi (Bilag 7) 

Punkt udsættes til næste dagsorden.  

9.3 Nyhedsbrev (indhold til næste udsendelse) 

• CRA sender fremover en pdf af nyhedsbrevet til PAN, så den kan 

bruges som bilag til Stiftsrådsmøder som orientering om det 

Mellemkirkelige stiftsudvalgs arbejde.  

• Nyhedsbrevet skal også ud på DABén og intranettet (CRA snakker 

med CRP om det). 

• Husk Stiftsrådets mailadresser til adresselisten. De skal informeres 

om hvad vi laver. PAN indhenter mailadresser.  

 

• Til næste udsendelse: 

o Volontørprogrammet? 

o Danmission: Sommerlejrene med Adyan? 

o Ortodokse i DK, EVs møde med en kvinde fra Ukraine. 

 

10. Kommende møder 

● Tirsdag d. 28. april tirsdag kl 16:00-18:30 (EV deltager ikke) 

● Tirsdag d. 16. juni kl 16:00-18:30 (PAN deltager ikke) 

● Tirsdag d. 25. aug. Kl 16:00-18:30 – (CRA deltager ikke) CRA 

udsender en Doodle til datoer 14 dage omkring denne, for at flytte 

datoen.  

● Onsdag d. 7. okt. Kl 18:00-21:30 

● Årsmøde Tirsdag d. 24. november kl 18 (foreløbigt forslag) 

  

11. Eventuelt 

https://drive.google.com/open?id=1abvEJUi4moTeCOQTAq3o1K-IJbxwLLxI
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11.1 Drejebog for årsmøde (Bilag 8) 

Ligger herefter i mappen “20_PR” og kan findes på dette link: 

https://drive.google.com/open?id=1ZkOABQgJ4RgYCNF5qAlULSWEIZ4S8zGZKC

kUy0PnOw0  

Punkt udskudt til april-mødet. 

12. Til næste dagsorden 

o Danske Kirkers Råd (Bilag 4) Udskudt beslutning om tilskud.  

o Volontørprogrammet 

o Grønland: 2021 er jubilæumsår for kristningen af Grønland 

(Hans Egedes kirke) Har vi lyst til at støtte fejringen her i 

Aalborg? (BK). 

o Migrantsamarbejde. Hanna indbydes til at fortælle om udvalgets 

arbejde. Med henblik på at klargøre om der er behov for en 

arbejdsgruppe mere under MKSU. 

o Kommunikationspunkt til drøftelse til næsten gang (CRA). Bilag 

”PR-strategi”.  

o Drejebogen for årsmødet. Taler skal findes. 

o Fotografering af medlemmerne af udvalget, som første punkt, 

da der så er sollys.  

 

https://drive.google.com/open?id=1ZkOABQgJ4RgYCNF5qAlULSWEIZ4S8zGZKCkUy0PnOw0
https://drive.google.com/open?id=1ZkOABQgJ4RgYCNF5qAlULSWEIZ4S8zGZKCkUy0PnOw0

