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Tilstede: Henning Thomsen (HT), Vibeke Ankerstjerne (VA), Edith Vaihøj (EV), Sten 
Houmøller (SH), Benedikte Kühle (BK), Christian Roar Pedersen (CRP), Niels Christian 
Kobbelgaard (NCK) (deltog indtil kl. 19.10) og sekretær Hanna Pedersen (HP)  
 
Afbud: Peter Albek Noer (PAN), Henning Toft Bro (HTB), Anne Steenberg (AS) og Lea 
Hoff Ringgård Lauridsen 
 
Indledning ved Hanna Pedersen 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Referat fra sidste møde/siden sidst (Bilag xx) 
Ingen tilføjelser 
 

3. Volontørprogram med udkast fra arbejdsgruppen Asien-Afrika (vi forventer bilag) 
Stiftsudvalgets opgave er formidling af organisationers nuværende volontørprogrammer og 
økonomisk støtte af enkelte volontører, som efterfølgende holder oplæg rundt i stiftet.  
Oplagte målgrupper: Tro og viden arrangementet i november og studerende via 
studenterpræsterne.  
HT laver en beskrivelse på en side, som beskriver muligheden for at blive sendt ud som 
volontør og derefter holde oplæg rundt i stiftet. Derefter sendes til HP, som uddyber med 
flere spørgsmål og kommentarer, hvorefter det sendes ud til hele udvalget for respons og 
kommentarer.  
 

4. Nyt fra arbejdsgrupper 
4.1. Mellemøsten  

Unge til Taize i Libanon. 
Evaluering af besøg fra Libanon i syv sogne plus det løse i den kommenende uge. 
Adian: Besøg af en muslim og en kristen, som holder oplæg om dialog mellem forskellige 
trosretninger på gymnasier, FDF og Ikon. Andre muligheder: KFS-aften (HP tager 
kontakt), Elsk Aalborg International (en tirsdag kl. 16-18) og Christian Sinding (HT tager 
kontakt). Husk pressedækning! HT skriver til Charlotte Rørht og Presse og Kommunikation 
om både dækning på stiftets hjemmeside, pressemeddelelser og muligheder for kontakt til 
pressen.  
OBS: Spørg til pris for Adian 

4.2. Asien og Afrika 
Intet møde siden sidst 

4.3. Sachsen og Østeuropa 
Gudstjeneste i Hune Kirke 8. september kl. 10.30 ifm. besøg fra Sachsen. Gudstjenesten er 
på både dansk og tysk og alle er velkomne!  
Opfordring til at lave et åbent arrangement i fx Folkekirkens Hus, hvis der er behov for 
større budget, kan det tages op på et kommende møde. 
To-tre fra arbejdsgruppen kommer med til næste møde fra begyndelsen. 

4.4. Norden og Baltikum  

Referat for møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
onsdag den 20.juni 2019 kl. 18.00-20:30 i Bispegården, Aalborg 
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Finlandstur: Programmet bliver mere og mere detaljeret. Der er pt. 21 tilmeldte og håb om 
et par mere. Fra otte provstier, primært præster og menighedsrådsmedlemmer. 
Med 21 betalende deltagere giver det nuværende budget 1000 kr. i underskud uden de 
40.000 kr., som skal bruges på entré, honorar mm.  
Vi støtter deltagere fra stiftsudvalget med 2000 kr.  
Gør deltagere opmærksom på mulighed for at danne venskabsmenighedsrelationer med en 
finsk menighed til informationsmødet.  

 
5. Nyt fra repræsentationer 

5.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
 Mogens Kjær, der tidligere var ansat 50% som europamedarbejder. Der er i stedet ansat 
Jørgen Skov på freelanceniveau til at afdække, hvilken rolle Folkekirken kan have i 
Bruxelles.  

  KEK har afskediget generalsekretæren og er ved at finde nye veje.  
Det mellemkirkelig råd ansætter snarest en fuldtidsansat til at arbejde med trosfrihed og 
mission.  

5.2. Danske Kirkers Råd 
De himmelske dage fulgte størstedelen af årsmødet i maj. Næste Danske Kirkedag bliver i 
2022 i Roskilde. 
Resam (Religion og samfund): Nyt forum fra 16 tværreligiøse ledere inkl. to biskopper og to 
imamer.  
Arbejdsgrupper for frihed og lige vilkår: Udfordringer ved ny lovgivning om opgørelse af 
bidragsydelser på over 20.000 kr.  
Grøn kirke: 12 nye i 2019 og Håbs konference i efteråret 
Folkemødet på Bornholm: Fokus på verdensmålene 
Referat fra sidste årsmøde medsendes dette referat.  

5.3. Folkekirkens Nødhjælp 
Udfordring: Færre gaveindtægter 
Proces om værdier og fremtid: Hvordan kommer vi tættere på Folkekirken, sogne og 
provstier?   

5.4. Nordjysk kirkedag 
Intet nyt. 

 
6. Årsmøde i Hjallerup 25. november 2019 kl. 18.00-21.45 

På Hjallerup Kro med kuvertpris på 125 kr./pers. 
Hans Raun Iversen holder oplæg om Folkekirkens tværreligiøse udfordringer. BK ringer og 
får en beskrivelse, der kan sendes til kirkeblade.  
Derudover glimt fra Libanonsbesøg (fx Tilde fra Tversted), Finlandstur og unge Taize i 
Libanon inkl. Taize-andagt som afslutning.  
Tilmelding: Senest 20. november på aalborgstift.dk/mellemkirkeligt (HP undersøger om det 
er muligt)  
Pris: Gratis, men med tilmelding 
Bestil projektor, mikrofon mm. Og spørg om senest bestilling af mad 
Annoncering som vi plejer inkl. udsendes til menighedsråd + kirke.dk 
På mødet i september mødet aftaler vi om annonce i Kristeligt Dagblad 

 
7. Økonomi: Status for 2018 og budget for 2019 (Bilag xx - Mellemkirkeligt budgetopfølgning) 

De 40.000 kr. til Finlandsturen overføres til konto + 12.000 kr. som deltagertilskud til 
udvalgets medlemmer. Reg. 7452 Kontonr. 0001079587 til Helle Rosenkvist.  
Budget: Vi søger om samme beløb som forrige år: 250.000 kr. Vi har brug for en buffer, da 
der skal være plads til uventede besøg fra udlandet og vi er på vej med volontørprogram.  
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Særlige ønsker: Evt. opfølgning på Libanonbesøg også på sogneniveau og tilskud til opstart 
af venskabsmenigheder mellem sogn i stiftet og Finland og Libanon. Deltagere til 
dialoglejr.  
 

8. Ansøgninger 
8.1. Ingen ansøgninger modtaget 3/6-19  

Ingen ansøgninger modtaget.  
 
9. Kommunikation: Indhold til kommende nyhedsbrev 

Link til artikel fra Danmission om Taize i Libanon med citat fra en af deltagere i selve 
nyhedsbrevet: https://danmission.dk/blog/2019/04/11/vi-er-en-mangfoldig-enhed/  
Billeder og citater fra de menigheder, der har haft besøg fra Libanon (HT)  
Info om Finlandstur (VA) 
Info om årsmøde i Hjallerup med dato og sted (HP og BK) 
Citat fra tidligere støttet volontør og info om at man kan søge støtte til volontør (HP) 

 
10. Kommende møder  

11. september 2019 kl. 16.00-18.00 (vi slutter med smørrebrød 18-18.30). Repræsentanter 
fra Sachsen og Østeuropa-arbejdsgruppen deltager den første halve time af mødet med 
evaluering.  
29. oktober 2019 kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) 
Årsmøde 25. november 2019 kl. 18.00-21.45 i Hjallerup  

 
11. Eventuelt 

NCK holder studieorlov september, oktober og november 2019  
 
 
 


