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MELLEMKIRKELIGT STIFTSUDVALG 

AALBORG STIFT 

 

REFERAT  
07.10.20 HASSERIS KIRKES KRYPT KL 18:00-21:30 

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

Anne Steenberg (AS), Sten Houmøller (SH), Julie Laursen (JL), Christian Roar Pedersen (CRP) og 

sekretær Christie Roer Askholm (CRA). 

 

Afbud: Henning Toft Bro (HTB), Lea Hoff Ringgård Lauridsen (LEHL) og Peter Albek Noer (PAN) 

 

1. Indledning ved Benedikte Kühle. 

 

2. Den udsendte dagsorden blev godkendt. 

 

3. Siden sidst (Bilag 1 - Referat fra sidste møde) 

• Godt og vellykket gudstjeneste i Abildgaard med Sachsen kirken.  

• Peter Albek Noer (PAN) har forladt udvalget.  

• Årsmøde: Peter Lodberg har sagt ja til at tale. 

 

4. Økonomi  

4.1 Status (Bilag 2 - Budgetopfølgning) 

På det rundsendt bilag, mangler løn for september, årsmøde udgifter, 

ansøgningsbevillinger og udgifter til Sachsengudstjeneste. 

 

Sachsengudstjenesten overskred budgettet, bl.a. fordi der måtte tilkaldes assistance 

til tekniske udfordringer.   

 

4.2 Overvejelser om anvendelse af 2020 midler i 2021 

Udvalgets forbrug i år ligger stadig under 100.000 kr, hvor budgettet er 225.000 kr. 

Vi skal derfor overveje, om vi forventer at kunne bruge de resterende, og om vi derfor 

skal bede om at få en del heraf overflyttet til 2021. Det følges der op på inden 

årsskiftet pr. mail eller senest på mødet d. 30. nov. 

 

Udvalget har praksis for give op til 50.000 kr til hjælpeprojekter der har nær relation 

til vore samarbejdspartnere. Det besluttedes at støtte trængte i Libanon med 50.000 

kr.  HT undersøger gennem hvilket projekt, pengene bedst kan nå de Libanesiske 

kontakter vi har i landet. 
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5. Ansøgninger (Bilag 4 - Ansøgning fra DKR) 

Økumenisk dåbsprojekt. Udvalget bakker op om projektet, der sætter fokus på dåb i 

en tid med faldende dåbstal, og tilmed fra en økumenisk synsvinkel. Udvalget 

bevilgede 30.000 kr til projektet. HT orienterer Danske Kirkers Råd.  

 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne 

6.1. Mellemøsten 

Intet nyt.  

 

6.2. Asien og Afrika 

Der er afholdt et møde. Gruppen er blevet mindsket fra 5 til 3, men det fungerer fint. 

Udvalget har sat sig som sit første mål, at skabe interesse for mission hos menigheder 

i stiftet. Der tages kontakt til missionsselskaberne for at høre hvordan vi kan hjælpe 

dem med at gøre opmærksom på dem og deres arbejde. Der arbejdes fortsat med 

projektet “Op med vinduet”. 

Der er i første omgang arrangeret et møde med Mission Afrika. 

 

6.3. Sachsen og Østeuropa 

Den fælles onlinegudstjeneste med Sachsen gik godt. Gode tilbagemeldinger fra 

Abildgaard kirken og fra andre deltagere, stor begejstring. Der var et tilfredsstillende 

antal deltagere fra dansk side (ca. 25), men noget færre fra Sachsen. 

Arbejdsgruppens videre planer er, at der skal laves en tur til venskabsmenigheden i 

Sachsen i september 2021.  

 

6.4. Norden og Baltikum/Grønland 

Der er afholdt et møde.  

Arbejdsgruppen arbejder videre med den grønlandske jubilæumsgudstjeneste. Der 

skal i første omgang findes en præst og en dato. Der er pt der ingen grønlandsk præst 

i stiftet, men der er en kateket ved Lindholm kirke, og en stilling som grønlandsk 

præst i Aalborg og Aarhus er opslået ledig. Sofie Petersen kunne evt. spørges, og 

Lena Bentsen og Sofie Nordentoft er også oplagte muligheder.  

Vi har tænkt at det skulle være i Hans Egedes Kirke, men stedet er ikke fastsat. 

Vi ønsker at lave en gudstjeneste for at fejre/markere Hans Egedes jubilæumsår. 

Hermed vil vi bakke op om og skabe opmærksomhed omkring grønlandsk kirkelig 

aktivitet i Stiftet.  

Der er ingen grønlandske menigheder som sådan i stiftet, men der er 2 grønlandske 

foreninger, som har arrangeret gudstjenester. De to foreninger er noget forskellige, 

og det må overvejes, om der kan arbejdes sammen med dem begge. 

En forening holder til inde i det grønlandske hus. En anden forening samles i Lindholm 

(deltagerne her kommer fra et område, der spænder fra Randers til Skagen). Vi 
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ønsker så vidt muligt, at begge foreninger er medarrangører på 

Jubilæumsfejringsgudstjenesten. 

 

Udvalget kunne evt. støtte de lokale grønlændere på andre måder, fx. med 

grønlandske bibler, hvis der er mere behov for det. 

 

6.5. Lokalt økumeni/Kortlægning af og Kontakt til nye menigheder 

Arbejdsgruppen er i gang med at afdække situationen og har bl.a. planer om 

kontakter til en ukrainsk menighed der har ca. 40 medlemmer blot i Tårs sogn (EV). 

Vi har kontakt til en syrisk menighed (CRP) og en Rumønsk Ortodoks menighed, som 

har købt Baptistkirken i Tårs (HT).   

Vi ønsker i første omgang at skabe kontakt og evt. orientere om disse menigheder i 

nyhedsbreve. Derefter vil vi gerne invitere menighederne ind i lokalt økumeniske 

arbejde, som fx nordjysk kirkedag).  

 

6.6. Voluntørprogrammet 

Arbejdet ligger stille, grundet nedgang i eller bortfald af rejseaktiviteten blandt unge 

mennesker pga. Covid-19.  

 

7. Nyt fra repræsentationer 

7.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 

Der bliver afholdt webinarer og onlinemøder indenfor migrantsamarbejdet.  

Vi bliver medlem af “Kirkernes kommunikation for migranter i EU” Vi ønsker at deltage 

i migrantsamarbejdet (CRP sender et par linjer til referatet).  

 

7.2. Danske Kirkers Råd 

Fællesmøde i Roskilde 24. okt. (frist 13. okt.) 1 repræsentant pr. stift (EV har tilmeldt 

sig. Kører derover tager overnatning på vandrehjem).  

Årsmøde bliver i juni, Benedicte tager afsted hvis hun kan. 

 

7.3. Folkekirkens Nødhjælp 

Der er ved at være styr på økonomien igen efter nedlukningen. Sogneindsamlingen 

blev halveret, hvilket var flot set ift. andre landsindsamlinger. Det diskuteres nu, 

hvordan sogneindsamlingen kan gennemføres med eller uden kontanter i 2021. 

 

Generalsekretæren har en plan om at besøge alle Stifter og Stiftsråd. FKN foreslår et 

arrangement hvor hun kan komme og fortælle om arbejdet, dels i Stiftsrådet og dels i 

andre fora. Det er FKNs 100-års jubilæum i 2022, og det ønskes mærkeret over hele 

landet.  
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7.4. Nordjysk kirkedage 

Nordjysk kirkedag er planlagt til 8. maj 2021. (Samme dag er der inviteret til 

stiftsdag, og det vurderes derfor, om der er mulighed for at NKD rykkes.  Det 

forventes dog at være vanskeligt, da årets hovedtaler, Thomas Sjödin fra Sverige har 

en tæt belagt kalender.  Der arbejdes med samme program som sidste år, hvor 

arrangementet måtte aflyses pga. Covid-19.  

 

8. Årsmøde 2020: Status og videre planlægning.  

Peter Lodberg, Århus Universitet har sagt ja til at tale om det emne, vi tidligere har 

foreslået.  Han skal have kr. 5.000 plus transport.  

 

18:00-19:30: Spisning. Op til 70 personer. 100 – 150 kr.  

Vi undersøger hvad mulighederne er for, bestiller noget enkelt + drikkevarer 

(HT/AS/CRA).  

 

19:30-20:45 Peter Lodberg: “Fornyet situation i Mellemøsten, fredsslutning og Kairos-

dokumentet ”. 

 

Afslutning ved Biskop Henning Toft Bro.  

 

Musisk indslag: AS kontakter Folkekirkens Hus og forhører, om der er et Mellemøstligt 

musisk indslag de kan anbefale. Fx som små indslag undervejs i arrangementet. Hvis 

ikke, der findes noget, tages kontakt til udvalget, for efterlysning af forslag. 

Forskellige muligheder blev nævnt på mødet.  

Små musikalske indslag. Start, midt, afslutning. 

 

10 min. Videohilsen fra Libanon. Det kan være fra Fadi eller Fader Gabriel og må være 

optaget på forhånd. Det kan evt. Være et musisk indslag fra Jessica. (Uddelegeres til 

Mellemøstgruppen).  

 

Vi prøver også at få et 10 min. indslag fra Kenny Gottlieb fra Abildgaard vedr. 

Sachsengudstjenesten. 

 

9. Tænketanken for forfulgte kristne (Bilag 3.A-E) 

Tænketankens arbejde og formål blev kort drøftet på baggrund af det udsendte 

materiale. Der er en hensigt om fortsat at bakke op om arbejdet.  

Vi har i år støttet Tænketanken med 5000 kr. i 2020.  
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10. Kommunikation 

Årsmøde invitationsmail udsendes ultimo uge 42 (16. okt.) med det program, der 

ligger klar på det tidspunkt. Den sendes ud på mailchimp eller cra@km.dk alt efter 

hvad der fungerer bedst. 

 

Der må om nødvendigt bruges lidt flere midler på annoncering i år.  

CRA undersøger muligheder hos Presse og kommunikation.  

Der sættes en annonce i Nordjyske svarende til den, der blev indrykket i 2019. 

CRA laver en tilmeldingsformular. Udvalgets medlemmer tilmeldes gennem samme 

formular.  

 

Nyhedsmail 14 dage før årsmøde (10.nov). 

• Historier fra den fælles onlinegudstjeneste med Sachsen i Abildgaard kirke. Skal 

beskrive hvad der skete, fokus på formen. Skal tjene som eksempel for andre 

menigheder. - Det kan lade sig gøre, at man mødes op tværs, også i denne 

Coronatid.  

• Årsmødeinvitation - sidste tilmeldingsfrist. 

 

• I senere nyhedsmails kan orienteres om Migrantmenigheder i stiftet og evt. 

andre emner. 

•  

Stiftets formidling ønskes udnytte i højere grad. CRA har kontakt til Marie hos Presse 

og Kommunikation.  

 

11. Kommende møder: 

• 24. Nov. Kl  18:00 Årsmøde  

 

• 30 nov. Kl 16:00 - som kan slettes hvis der ikke er tilstrækkeligt behov for det.  

 

• 19. Jan. Kl 15:00-17:30 (Kaffe/te, brød og frugt) 

 

• 16. Mar. Kl 15:00-17:30 (Kaffe/te, brød og frugt) 

 

• 15. Jun. Kl 15:00-17:30 (Kaffe/te, brød og frugt) (Her skal årsmødet drøftes, 

og der nedsættes evt. en arbejdsgruppe ift. Valg til udvalget).  

 

• 7. Sep. Kl 15:00-17:30 (Kaffe/te, brød og frugt) 

•  
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• 2. Nov. kl 15:00-17:30 (Kaffe/te, brød og frugt) 

•  

 

• 23. Nov. Årsmøde med valg til udvalget. 

 

 

 

12. Eventuelt 

Intet at tilføje.  

 

 

 

 


