
D E T    M E L L E M K I R K E L I G E    S T I F T S U D V A L G 

  AALBORG STIFT 

Referat Side 1 af 3 1

 
 
 
 
Indledning ved Henning Toft Bro 
 
Til stede: Henning Thomsen (HT), Lea Hoff Ringgaard Lauridsen (LHRL), Birgit Thomassen 
(BT),  Morten Jødal (MJ), Christian Roar Pedersen (CRP), Henning Toft Bro HTB), Anne 
Steenberg (AS), Peter Albek Noer (PAN) 
 
Afbud: Benedikte Kühle (BK) 
 
Dagsorden: 
 

1. godkendelse af dagsorden  
Godkendt med to underpunkter tilføjet (7.6 og 7.7). 
 

2. underskrift af referater fra seneste to møder (20. januar og 22. marts 2016) 
Underskrevet 
 

3. Status vedr. studietur til Færøerne 
15 tilmeldt med navne – der forventes opfyldning af turen, når der åbnes for en bredere kreds 
 

4. Opfølgning på fællesmødet den 17. marts.  
Bilag 1: Udkast til referat af møde mellem udvalgsformændene.  
Opbakning til referatets ide om informationssamarbejde. 
Der er planer om en tur til Mellemøsten i samarbejde med Danmission. En repræsentant fra Danmission 
inviteres til næste møde med henblik på dette. Der satses på besøg hos menigheder og evt. etablering af 
venskabsmenigheder. Et par ord i nyhedsbrevet. Detaljer gemmes til efter dette møde. 
 

5. Økonomi (bilag omdelt på mødet) 
HT gennemgik økonomioversigt for 2015. Vi har brugt knap 151.000 kr. ud af en bevilling på kr. 170.000 
Vi har et beløb stående på en gammel bevilling, som vi skal se at få anvendt til passende formål. 
 

6. Status vedr. årsmødet 
Birgitte Quist Sørensen har sent titelforslag til sit årsmødefradrag: Mødet med andre religioner – troens 

betydning i udviklings- og nødhjælpsarbejde i verden. Dette godkendes. 
HT har haft kontakt med Folkekirkens Hus, som er klar med servering i passende omfang og på passende 
prisniveau. Færøerne skal også præsenteres på mødet. 
 

7. Ansøgninger 
7.1. Endelig afgørelse vedr. ansøgning fra Kronborgvejens Kirkecenter  

Bilag 2: den tidligere fremsendte ansøgning 
Der er stor respekt for arbejdet, men der gives afslag af principielle grunde, da arbejdet er baseret i 
Danmark, men uden for Folkekirken. Der er modstand mod at anvende midler fra kirkeskatten til andre 
kirkers interne aktiviteter, selv om opgaven, der arbejdes med, må betragtes som fælles. Ansøger 
opfordres til i stedet at søge Tværkulturelt Center, som menes at have midler til denne type formål. 

8. 8.1    Vedr. studieturen til Færøerne: Bilag 4 og 5: 2 ansøgninger 

PAN og MJ forlod mødet under dette punkt. 
De to ansøgninger imødekommes ikke, men der bevilges generelt 5000 kr. til medlemmer af 
planlægningsgruppen, som deltager, og 2000 kr. til øvrige udvalgsmedlemmer, som deltager. 

Referat af møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
torsdag den 12. maj 2016 kl. 16.00-18.30 i Bispegården, Aalborg 
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8.2. Vedr. besøg fra Madagascar.  
Bilag 6: Ansøgning 
Vi bevilger kr. 30.000 til projektet under forudsætning af, at volontøren er villig til at holde 
hovedforedraget ved årsmødet 2017 samt i et passende omfang at deltage i konfirmandundervisning og 
møder rundt om  i stiftets kirker m.v. 

8.3. Svar på tidligere givet afslag.  
Bilag 7: Svar fra Mahmoud Fouroozandeh 
Afslag fastholdes. 

8.4. Ansøgning fra FMR vedr. trosoplæring 
Der bevilges kr. 10.000 

8.5. Anmodning om støtte til at sende fredsvagter til Palæstina. 
Der er ingen konkrete personer på denne gang. Der skrives om det i nyhedsbrevet, herunder stilles 
fremtidige ansøgere en støtte i udsigt. 
 

9. Arbejdsgrupper og repræsentation 

9.1. Norden-Færøerne/Baltikum  
Er behandlet 

9.2. Sachsengruppen 
Intet nyt 

9.3. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd  
Bilag 8: Notat fra møde 17. februar 
HTB orienterede om nær afslutning på bilaterale læresamtaler mellem metodistkirken og folkekirken 
gennem flere år, som han har siddet for bordenden af. Det er den første bilaterale dialog mellem 
folkekirken og en anden kirke. Derfor har dialogen kirkehistorisk karakter. Udgangspunktet har været at 
begge kirker har tilsluttet sig Leuenberg-konkordien. Resultatet er blevet et læredokument, som nu skal 
endeligt godkendes af folkekirkebiskopperne. Herefter bliver det offentliggjort, og afslutningen på 
dialogen markeres med gudstjenester i både Aalborg Stift og København. 
CRP orienterede om forholdene i FMR. Der er forholdsvis mange projektpenge, men problemer med at 
fastholde kernearbejdet på grund af nedskæringer.  

9.4. Danske Kirkers Råd. 
HT orienterede om et meget vellykket arrangement af  Himmelske Dage. 
Officiel evaluering sker 21. maj 

9.5. Folkekirkens Nødhjælp.  
HT orienterede om de netop besluttede afskedigelser på grund af nedskæringer 

9.6. Nordjysk Kirkedag 
Godt arrangement. Underskud ca. 6000 kr. Lidt tidligere ansøgning ønskes næste år. 
 

10. Nyhedsbrev og formidling i øvrigt  

10.1. Status på adresselister 
10.2. Indhold i nyhedsbrevet (materiale om tur til Tanzania er modtaget) 

Fredsvagter i Palæstina 
Årsmøde – for at signalere åbenhed må indbydelsen må ikke have overskriften ”Årsmøde” 
Venskabsmenigheder og evt. studietur til Mellemøsten 
Bevillinger – typer 
 

11. Næste møde 14. september 2016 kl. 16-18.30 
Videre mødeplan: 
9. november 2016 
Årsmøde den 14. november 2016 kl. 18 til 21.30 
12. januar 2017 
15. marts 2017 
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12. Evt.  
PAN søgte forslag til gavemuligheder til værter på Færøturen. Evt underskudsgaranti afgøres af formanden. 
HTB nævnte forslag fra bispemødet om at få udgivet hæfter om den kristne tro på elementær basis på 
indvandrersprog  Der findes sådanne i visse andre europæiske kirker. Der bør rekvireres eksemplarer til 
inspiration og bearbejdelse. 
Det er ligeledes vigtigt at hjælpe med troværdige tolke til brug for samtaler med asylsøgere. 

 

Referent Morten Jødal 


