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Indledning ved Christian Roar Pedersen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af punkt 6.4 Nordjysk Kirkedag blev tilføjet  
 

2. Referat fra sidste møde/siden sidst herunder evaluering af årsmødet (Bilag 1) 
Godt og velbesøgt årsmøde. Et emne for næste møde kunne være mission.  

 
3. Skitser til et volontørprogram med input fra arbejdsgrupperne for Asien-Afrika og Mellemøsten 

Der drøftedes udkast med tre aktører: Unge fra Aalborg Stift, missionsselskaber/kirkelige 
hjælpeorganisationer samt sogne og provstier. De unge kan både være helt unge som bruger et 
sabbatsår eller studerende som en del af deres uddannelse. 
Y-mens klubber og andre kan bidrage økonomisk. 
Volontørprogrammet er ikke en erstatning af at kunne støtte enkelte volontører med 5000 kr.   
’Volontørprogrammet’ er nok ikke det bedste navn, måske ’støtteordning’ eller andet. 
På næste møde besluttes, hvordan volontørprogrammet skal se ud. Asien-Afrika-arbejdsgruppen 
har møde inden da, hvor dette tages op. 

 
4. Nyt fra arbejdsgrupper 

4.1. Mellemøsten 
Der arbejdes fortsat på besøg fra Adyan i Libanon til dialogarrangementer på gymnasier o.l. i 
stiftet i september 2019.  
Menighedsbesøget fra Libanon i foråret 2019 nærmer sig og de fleste aftaler er på plads. Der 
er besøg i flere sogne på samme tid af to libanesere.  
Turen til Libanon med Taizé har fået 4 ansøgninger fra unge nordjyder.  
Dialoglejr sommer 2019 for unge er i år primært for tidligere deltagere, så det er usikkert om 
vi sender nogen af sted.  

4.2. Asien og Afrika 
Vi har modtaget en henvendelse fra Areopagos om en plads i arbejdsgruppen for Asien og 
Afrika. Det tages op på udvalgets næste møde. 
Intet møde siden sidst. 

4.3. Sachsen og Østeuropa 
Vi ser frem til besøg fra Sachsen 4.-9. september 2019 og overvejer mulighederne for at 
udvide til hele Østeuropa. 
Christian Roar Pedersen trækker sig fra arbejdsgruppen. 

4.4. Norden og Baltikum 
Arbejder på studieturen til Finland. 

 
5. Ansøgninger:  

Referat for møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18.00-20:30 i Bispegården, Aalborg 
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Vi har modtaget 4 ansøgninger fra unge, der ønsker at deltage i Taizémødet i Libanon. Vi 
dækker transportomkostninger inkl. formødet i København. Vi bruger fortrinsvist de afsatte 
penge fra 2018, der er afsat til studietur til Libanon. Danmission køber billetterne.  

 
6. Nyt fra repræsentationer 

6.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd  
Har netop været på studietur til Bruxelles med biskopperne med gode møder med EU-
repræsentationen, ambassaden mfl. Bemærkelsesværdig hvordan kirken er tilstede og 
fungerer på lige fod med andre lobbyorganisationer.  
Udenrigsministeriet indbyder folkekirkens præster og andre kirkeligt interesserede til møde 
om tros- og religionsfrihed torsdag d. 7. februar 2019 fra kl. 9:15 til 12:30. Link til 
tilmelding: http://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/udenrigsministeriet-indbyder-
folkekirkens-praester-til-moede-tros-og-religionsfrihed  

6.2. Danske Kirkers Råd 
Fællesmøde 3/11-18 med 12-15 kirkeretninger tilstede. Arbejder med Grøn kirke, 
forældreskab, unge og samarbejde mellem kirker. Derudover forhåndsgodkendelse af 
strukturændringer for Himmelske Dage med forsøg til 2025, hvor der etableres sekretariat 
under Københavns Stift.  
Bus til Himmelske dage: CRP arbejder på bustur fra Hals, ligeledes er der lokale tilbud fra 
Hjørring og fra Mors. Derudover henviser vi til offentlig transport. 

6.3. Folkekirkens Nødhjælp 
Usikkerhed om bestyrelsens tur til Zimbabwe må aflyses pga. uroligheder. 

6.4. Nordjysk Kirkedag  
Tomas Sjödin har meldt afbud til Nordjysk Kirkedag.  

 
7. Økonomi: Status for 2018 og budget for 2019 

2018 er ikke endeligt opgjort.  
 
8. Kommunikation: Indhold til kommende nyhedsbrev og evt. Facebook 

For at overholde persondataforordningen skal stiftsudvalgets medlemmer ikke gemme 
ansøgninger på deres lokaldrev, men kun på OneDrive, hvortil der sendes link før hvert møde.  
Biskoppen opfordres til pr brev at opfordre alle sogne til at deltage på Himmelske Dage  
Til nyhedsbrevet:  
o Tirsdag den 28. maj kommer præsidenten for det Lutherske Verdensråd på besøg i 

Folkekirkens Hus i Aalborg arrangeret af Mission Afrika.  
o BK skriver om Himmelske Kirkedage med en særlig vinkel på mødet med Najla Kassab  
o Deltagere på Himmelske Dage opfordres til at sende korte referater til NCK 
o Der medsendes en pdf-version af nyhedsbrevet. 

 
9. Kommende møder  

3. april 2019 kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) 
20. juni 2019 kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) 
11. september 2019 kl. 16.00-18.00 (vi slutter med smørrebrød 18-18.30) 
29. oktober 2019 kl. 18.00-20.30 (med smørrebrød) 
Årsmøde 25. november 2019 kl. 18.00-21.45 i Hjallerup  

 
10. Eventuelt 

NCK holder studieorlov september, oktober og november 2019.  
CRP, BK og HP tager til Mellemkirkeligt Råds årsmøde  
Kristen kommunikations konference med deltagere fra hele Europa. ”Robotterne kommer” 13.-
16. maj 2019 i Folkekirkens Hus i Aalborg  
 


