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Årsberetning for det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg Stift 

Det mellemkirkelige stiftsudvalg arbejder ud fra et overordnet mål om at fremme mellemkirkelige og internationale 

relationer med deltagelse af menigheder og personer i Aalborg Stift. Det gør vi på flere måder, men hidtil primært 

ved at give tilskud til aktiviteter, arrangementer, studieture og besøg med et mellemkirkeligt sigte eller indhold. Jeg 

vil derfor starte med at præsentere de bevillinger, der er givet i det forgangne år. 

Tilskudsbevillinger til venskabsbesøg, studieture og lokale arrangementer 
Udvalget har i 2012 haft mulighed for at støtte et bredt spektrum af forskellige, spændende aktiviteter, vedr. 

venskabsrelationer, studieture og lokale økumeniske initiativer.  

Vi har modtaget flere ansøgninger end tidligere inden for lokalt 

økumenisk arbejde. Ligesom i tidligere år, har vi støttet Nordjysk 

Kirkedag med en underskudsgaranti. Nordjysk Kirkedag er 

efterhånden blevet en fast tradition med bred økumenisk 

deltagelse. Emnet var i år ”Giver tro mening”, og der var besøg af 

professor Lars Quortrup, journalist Anders Laugesen og 

salmedigter Lars Busk Sørensen. Arrangementet gik godt i år, der 

var en god deltagelse med op mod 100 betalende gæster, og 

økonomien balancerede næsten, så det blev en billig 

underskudsgaranti i denne omgang.  

Derudover har udvalget givet tilskud til Brønderslev Kirkes 

integrationsudvalg, der har hjulpet en række indvandrerfamilier til 

at deltage i årets Tværkulturelle Sommerlejr, der blev afholdt i 

Dronninglund. Det er også fra Brønderslev Kirke, vi har fået en 

ansøgning om tilskud til velkomstpakker, som man vil tilbyde til nydanskere i sognet. Det er et meget spændende 

initiativ, som andre menighedsråd vil kunne lære af.  

Endelig har vi som udvalg bevilget et tilskud til Tværkulturelt Center til betaling for deltagelsen af to indvandrer 

præstepar fra stiftet i en konference for migrantpræster.     

I forhold til tidligere år har vi ikke modtaget så mange ansøgninger om tilskud til arrangementer vedr. 

venskabssogne, men til gengæld var det en meget stor post i det foregående år. I år har Margrethekirken i Aalborg 

fået tilskud til arrangementer i forbindelse med et besøg fra deres venskabsmenighed i Estland. Der var samtidigt 

tale om et jubilæumsarrangement, og det var et arrangement, som involverede rigtigt mange.  

I kategorien studieture, er der bevilget tilskud til en ung pige, der har ønsket at tage på et voluntørophold gennem 

den tværkirkelige organisation Impact til Bangladesh, hvor hun skal arbejde med engelskundervisning på tre skoler 

i den nordvestlige del af landet. Desuden er der givet tilskud til en af 

stiftets præster, der har deltaget i en studietur til Kenya og Zambia for at 

studere afrikanske kirkers aktuelle vilkår. 

I forhold til tidligere år er der tale om færre bevillinger af tilskud, men 

det hænger nok sammen med, at der dels har været en række 

udbetalinger af tilskud, der er bevilget sidste år og udbetalt og brugt i år, 

og samtidigt har vi faktisk også forpligtiget os til at støtte en række 

spændende tilbud, som forhåbentligt vil blive gennemført i 2013. Da 

bevillingen er sket i år, hører de også med til en årsrapport for i år.  

Det drejer sig for det første om et venskabsprojekt i Cambodja, hvor 
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unge i Aalborg stift inviteres til at deltage i et venskabsmenighedsarrangement i juli 2013. Interesserede unge kan 

søge om deltagelse, og den proces er i gang lige nu. Potentielt interesserede kan henvende sig til udvalget og få 

flere oplysninger.   

Et andet planlagt projekt er en eller to studieture til Norge i juni 2013. Et lille udvalg er nedsat til at forberede 

turen, og det er tanken at et bredt udsnit af menighedsrådsmedlemmer og præster fra stiftet kan få lejlighed til at 

deltage og blive klogere på den norske model vedr. kirke-stat forholdet. Det har vi følt var meget relevant for at 

forberede sig på de diskussioner, der uden tvivl vil komme op i det kommende år, når det netop nedsatte udvalg 

vedr. ”en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken” kommer i gang med sit arbejde.  

Endelig har udvalget bevilget tilskud til to af stiftets præsters deltagelse i en studietur til Geneve, som var planlagt i 

2012, men som blev udsat til 2013.  

Det mellemkirkelige stiftsudvalg støttede indtil 2011 et skoleprojekt, som blev drevet af det mellemøstlge Kirkeråd. 

Det foregik gennem Folkekirkens Nødhjælp, men siden projektet blev lukket ned for et år siden, har udvalget ikke 

haft noget støtteprojekt. Det er nu vedtaget at støtte den Anglikanske St. George Kirke i Baghdad gennem 

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. 

Derved vil vi bla. være med til at sætte 

fokus på forfulgte kristne mindretal. 

Udvalget vil over det næste år arbejde med 

at formidle viden om kirken i Baghdad og 

opmuntre til kollekter mm i stiftets sogne 

for at kunne støtte St. George kirken 

økonomisk. 

Udvalget har i løbet af året drøftet og 

udviklet mere klare kriterier for 

tilskudsbevillingerne. I god forlængelse af, 

hvad der også har været den hidtidige 

praksis gives tilskud til initiativer vedr. 

venskabsrelationer, studieture, rejser, 

konferencer og møder, når der heri indgår 

nyskabende, økumeniske aspekter, og især 

når der sigtes på unges deltagelse og en 

god spredningseffekt. Som hovedregel forudsættes, at der sker en vis egenbetaling og gerne medfinansiering fra 

ansøgers sogn eller provsti.  

Kontakter og samarbejdsmuligheder med nærtstående stiftsudvalg  

På et møde på Stiftsgården ved valgperiodens start viste der sig en positiv interesse for at udvikle samarbejdet 

mellem udvalg hvis sagsområder er nært beslægtede, som det er tilfældet for de tre udvalg:  
 Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission 

 Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde 

 Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 

Hver af de tre udvalg har sin egen historie og sit klare fokus, men samtidigt er det klart, at der også er en stor grad 

af sammenfald i de tre udvalgs sagsområder. På landsplan har man således valgt at fusionere Folkekirkens 

Mellemkirkelige Råd med Folkekirkens Mission i en erkendelse af, at det giver mening at se mission og 

mellemkirkelige relationer som to sider af samme sag.  

Udvalget tog først på året 2012 initiativ til et fællesmøde mellem de tre udvalg for at drøfte muligheder for 

samarbejde. Mødet blev holdt på Stiftsgården i april, hvor der blev fremsat mange gode forslag, og der har siden 

været afholdt et par opfølgende møder mellem repræsentanter fra udvalgene. Der tales om forskellige fælles tiltag 

overfor menighedsrådene, i provstierne og på Danske Kirkedage, og indtil videre arbejdes der positivt videre med 

drøftelserne mellem de tre udvalg.  

Andre aktiviteter og repræsentation i eksterne organer 

En særlig aktivitet, som udvalget har prioriteret højt de seneste år har været udsendelsen af nogle få eksemplarer af 

årsskriftet fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd  til alle menighedsrådsformænd i stiftet. Vi har vedtaget at 

gentage dette i 2013, hvor udsendelsen vil ske gennem præsterne i de enkelte sogne med anmodning om at lægge 

det frem i våbenhuset.  
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Her skal også nævnes udvalgets forholdsvist talstærke deltagelse i årsmødet for Folkekirkens Mellemkirkelig Råd, 

der afholdes hver år i februar, og dets løbende deltagelse med repræsentanter i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, 

Danske Kirkers Råd og Folkekirkens Nødhjælps Råd.  

I folkekirkens Mellemkirkelige Råd har man i det forgangne år bl.a. foretaget en gudstjenestelig markering af det 

danske EU formandskab og har i øvrigt afholdt en konference på Christiansborg om de kristnes situaion i 

Mellemøsten. Desuden arbejdes der på forberedelserne til kirkernes Verdensråds generalforsamling i Sydkorea i 

2013. 

I det Danske Kirkers Råd arbejdes der bla. med migrantmenigheder, kontakt mellem muslimer og kristne og med 

Grøn Kirke.  

I Folkekirkens Nødhjælp mødes Rådet, hvor bla. stifterne hver har en repræsentant, i overordnede beslutninger om 

Nødhjælpens mål, strategier og særlige tiltag. I øjeblikket er den ledelsesmæssige struktur i Folkekirkens Nødhjælp 

til diskussion, og i den sammenhæng vil stiftsrepræsentanterne arbejde for, at fastholde og forstærke Nødhjælpens 

folkekirkelige basis gennem en fortsat reel indflydelse i den fremtidige ledelsesstruktur.  

Afsluttende bemærkninger 

Som det fremgår er der udsigt til et spændende år mht. det mellemkirkelige i 

stiftet. Dels er Aalborg jo vært ved Danske Kirkedage i maj, hvor vi ser frem til 

en stor deltagelse og dels er der allerede nu planlagt og igangsat nogle 

spændende studieture for 2013.  

Udvalget har nu meldt klart ud mht. kriterier for tilskud, og vi håber det giver 

mange spændende ansøgninger, selv om det jo kan betyde at vi måske må være 

mere tilbageholdende med tilskud til de enkelte ansøgere.  

Endelig er det værd at gøre opmærksom på, at der omkring årsmødet i 2013 skal 

gøres klar til valg af nyt udvalg i begyndelsen af 2014. Vi ser frem til en stor 

interesse for at gå ind i arbejdet med det mellemkirkelige og håber, at vi denne gang kan gennemføre et rigtigt valg, 

som der er lagt op til i vore vedtægter.  

 

 

Henning Thomsen 

Formand for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg 

 


