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MELLEMKIRKELIGT STIFTSUDVALG 
AALBORG STIFT 

 

REFERAT  
09.09.20 I HASSERIS KIRKES KRYPT KL 16:00-19:30 

Tilstede: Henning Thomsen (HT), Benedikte Kühle (BK), Anne Steenberg (AS), Sten Houmøller (SH), 
Peter Albek Noer (PAN), Christian Roar Pedersen (CRP), Julie Lauersen (JL) og sekretær Christie Roer 
Askholm (CRA). 

Afbud: Henning Toft Bro (HTB), Vibeke Ankerstjerne (VA), Lea Hoff Ringgård Lauridsen (LEHL), Edith 
Vaihøj (EV). 

 

1. Indledning  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt.  
 

3. Referat fra sidste møde/siden sidst (Bilag 1) 

Referatet er godkendt.  
 

4. Økonomi (Bilag 2 og 3) 
4.1 Status Der er indtil nu kun bogført 37.497,37 kr., bl.a. pga. Covid-19, der  
har begrænset aktivitetsniveauet. Fremover vil vi stræbe efter at præsentere 
regnskabet som det ses i bilag 2, da det er mere overskueligt. 

 

Der blev gjort opmærksom på, at det er muligt at få dækket transport ifbm. 
møderne. Formularen “Rejseudgifter i forbindelse med mødedeltagelse” 
rundsendes med referatet.  

  

4.2 Brev fra Stiftsrådet vedr. anvendelse af 2020 midler i 2021. (Bilag 3) 

Af brevet fremgår det, at det nu igen er muligt at overføre en del af budgettet 
til næste regnskabsår vedr. tiltag som grundet Covid19 har måttet udskydes. 
Vi tager stilling til spørgsmålet om overførsel af bevilget budget på næste 
møde, eller når vi nærmer os 1. december. 
 

5. Ansøgninger 
5.1. Tidligere modtaget ansøgning fra Danske Kirkers Råd til dækning af 
underskud (Bilag 1 & 4). 
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Af DKR’s årsmøde referat fremgår det, at det ekstraordinære underskud er 
dækket ind af overskuddet fra Kirkedagene. Ansøgningen betragtes derfor ikke 
mere som aktuel. 
 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne 
6.1. Mellemøsten: Opfølgning på Libanonbesøgene 
Arbejdsgruppen sigter på at etablere møder og venskaber mellem menigheder 
og mennesker i Aalborg og i Mellemøsten. Aktuelt arbejder vi videre med de 
kontakter som er skabt på studieturen i 2018 og på besøget fra Libanon i 
2019.  

 

Arbejdsgruppen har haft møder for at drøfte vores næste initiativer ift. at 
udvikle relationerne til Libanon. Som omtalt på sidste møde arbejder vi på at 
arrangere en tur for grupper af interesserede personer fra forskellige sogne 
eller provstier. Det blev forstyrret af de politiske og økonomiske krise i 
Libanon, derefter af Covid-19 og til sidst af den store eksplosion i Beiruts havn. 
På et telefonmøde med Agnete Holm fra Danmission, besluttede vi at fortsætte 
med planer om en forberedelsestur for en mindre gruppe. Agnete Holm bakker 
op om ideen om at arrangere en sådan tur, så snart rejsereglerne igen tillader 
det. Der arbejdes med en planlægning af en sådan tur (udarbejdelse af et 
kommissorium).  

 

Der er udsendt et Nyhedsbrevet med hilsner fra vores kontakter fra Libanon 
mm. til vore kontakter samt til præster og menighedsrådsformænd i stiftet.  

 

6.2. Asien og Afrika 
Intet videre at berette.  

 

6.3. Sachsen og Østeuropa 
Der er planlagt fælles online gudstjeneste lørdag den 26. september kl 17:00 i 
Abildgård. 

Hele udvalget opfordres til at deltage. Pastor Kenny Gottlieb skal stå for 
gudstjenesten. Det bliver en todelt gudstjeneste med 
prædiken/tekstrefleksion, sang og musik fra begge sider. Efterfølgende vil der 
være en mindre formel ’kirkekaffe-snak’.  

Der laves en folder på dansk og tysk, så alle kan følge med. 
Der forventes udgifter på i størrelsesordenen 3.000 kr.   
Vi inviterer alle de sogne som har venskabsrelationer. Alle opfordres til at 
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sende info herom til CRA, så vi kan lave en mere komplet liste. På mødet 
nævnes: Magrethekirken og Vesterkæret, Abildgaard, Skalborg kirke, evt. 
Skagen kirke.  

 

6.4. Norden og Baltikum (Grønland, Baltikum?) 

Arbejdsgruppens mål er at opbygge kontakter til menigheder i Norden og 
Baltikum, så vi får noget inspiration hjem til stiftet. Der satses på at involvere 
repræsentanter bredt fra hele stiftet når der fx laves arrangementer og ture. 

Til næste år 2021 er det 300 året for Hans Egede på Grønland. Arbejdsgruppen 
planlægger en fejring sammen med Hans Egedes kirke i september/oktober 
2021 med fokus på grønlændere i Danmark. Der overvejes bl.a. deltagelse af 
nogle kor og man har talt med Oline, der er en pensioneret præst for 
grønlændere i DK. Hun fortæller, at der er stort behov for grønlandske 
gudstjenester. Mange grønlændere er dårlige til dansk, og de har ingen 
etablerede kirker her. Hvis Online er i DK næste år, vil hun gerne være med til 
at stå for gudstjenesten. 

 

I det følgende blev det nævnt, at  

• Sofie Nordentoft (Vor Frue) har lavet nogle gudstjenester på grønlandsk 
sammen med en kateket.  

• Lena Bentsen er korshærspræst og tilknyttet Vor Frue Kirke. Hun kender en 
del grønlændere, som er brugere i Kirkens Korshær, og hun har jævnligt 
bisættelse af grønlændere. Hun har været en smule involveret i de 
grønlandske gudstjenester, som Sofie Nordentoft har holdt siden Olines 
pensionering. Blandt andet har en bruger i Kirkens Korshær spillet til 
gudstjenesterne. 

• Der er muligvis en Grønlands menighed i Lindholm kirke (CRP) 
• Ikeasek er en grønlandsk organisation i byen, som evt. involveres.  

Arbejdsgruppen opfordrer til at få tilsendt evt. yderligere viden og ideer.  

 

Det kan evt. overvejes at udsende et nyhedsbrev om den grønlandske 
menighed i Aalborg Stift. 

 

Arbejdsgruppen planlægger en studietur til Baltikum i 2022 og ser på om der 
evt. er nogle kirkelige events i de baltiske lande som man kan bygge en uges 
studietur op omkring.  
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Det blev bemærket, at Estland, Letland og Litauen er meget forskellige lande, 
og at det derfor muligvis ikke giver mening af besøge alle tre på én gang. 
Arbejdsgruppen efterlyser input om Baltikum til den videre planlægning.  
 

6.5. Lokalt økumeni: Kortlægning af og Kontakt til nye menigheder (CRP, EJ, 
VA, HT).   

Der arbejdes fortsat på en kortlægning af og kontakt til ortodokse og andre 
etablerede migrantkirker i stiftet. Arbejdsgruppen vil kontakte udvalgte kirker 
med henblik på at etablere kontakter og vurdere mulighederne for at involvere 
dem i et økumenisk samarbejde. Det er bl.a. tanken at arbejdsgruppen vil lave 
nyhedsbreve om udvalgte migrantkirker for derved at forøge kendskabet til 
dem. 

 

6.6. Voluntør programmet: Stillingtagen til forslaget fra junimødet. 
Forslaget til retningslinjer for støtte til rejser, arrangementer og ophold i 
udlandet, der drøftedes på sidste udvalgsmøde den 16. juni 2020, og som er 
beskrevet under punkt 4 i referatet derfra, blev godkendt. Det blev dog 
understreget, at retningslinjerne ikke skal ses som ufravigelige regler for 
udvalgets tilskudsbevilling.  

 

JL foreslog med udgangspunkt i et konkret eksempel, at tilskudsmulighederne 
bl.a. vil kunne formidles til unge gennem gymnasiepræster.  

 

7. Nyt fra repræsentationer 
7.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
FMR har sendt en støtteskrivelse til den Økumeniske patriark i Tyrkiet, 
(overhovedet for de Ortodokse kristne i Tyrkiet) i forbindelse med at præsident 
Erdogan har atomdannet den tidligere byzantiske katedral i Istanbul, Hagia 
Sophia, til moské.  

 

FMR arbejder på at skaffe midler (3.000.000 kr.) til kirkeopbygning og 
dialogarbejde i Syrien. Der er desuden søgt og fundet midler til en halv tids 
sekretær på Danske Kirkedage.  

 

FMR’s struktur diskuteres intern. Der arbejdes også på nye måder at holde 
mødet for stiftsrepræsentanter i februar 2021, evt. som heldagsmøde. 
(Datoerne 5.-6. februar er dog meldt ud. Sæt det i kalenderen!) 
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7.2. Danske Kirkers Råd (Bilag 4) 
DKR: Inspirations og idé-forum til det tværkirkelige arbejde i DK. Heri Danske 
Kirkedage.  

PAN og EV er repræsentanter for Aalborg Stift i DKR, og BK er suppleant. Peter 
ønskede at trække sig, da det har været svært for ham at deltage i møderne. 
Da der kun er et år tilbage i valgperioden, gik han med til at fortsætte som 
repræsentant i den resterende periode. Andre i udvalget vil så, så vidt muligt, 
være stand-in for ham på de kommende to møder. 

7.3. Folkekirkens Nødhjælp (Repræsentant BK)  
Der er intet at berette.  

7.4. Nordjysk kirkedag 
HT vil gerne tage kontakt til NK-gruppen, der er en økumenisk sammensat 
gruppe, og drøfte, om vi måske skulle overveje en ændring i strukturen 
omkring arrangementet. MKSU, der reelt finansierer arrangementet kunne 
internalisere det i et arbejdsudvalg, evt. med deltagelse af repræsentanter for 
andre kirkesamfund. Muligheden for at ophøre med at holde NK blev også 
overvejet.  

8. Årsmøde 2020: Ingen aftaler er indgået udover med Folkekirkens Hus. 
Skal vi holde det i Corona-style? Beslutning om tema, foredragsholder, 
forplejning.  

CRP nævnte, at der er flere arrangementer i Stiftet, som er blevet aflyst pga. 
Covid-19, og foreslog at vi også aflyser årsmødet.  

Efter nogen drøftelse besluttedes det at gå videre med arrangementet med 
udviklingen i Mellemøsten som overordnet tema. Såvel diskussionen om Kairos 
Palestine dokumentet (ældre dokument vedrørende apartheid i Sydafrika) som 
den nylige fredsslutning mellem Israel på den ene side og Emiraterne og 
Bahrain på den anden gør det relevant. Det kan være med fokus på 
religionsfrihed og de kristnes forhold i Palæstina og i Mellemøsten.  

Det besluttedes at spørge Biskop Peter Skov Jakobsen, og hvis han ikke kan, 
spørger vi Biskop Marianne Cristiansen og som nummer tre MEP Margrethe 
Auken. HT kontakter dem.  
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Vi har reservation i Folkekirkens Hus, men CRA blev bedt om at undersøge 
Hotel Kompas for at se, om der her er plads til flere indenfor det budget på om 
120-150 kr pr. person til mad inkl. kaffe.  

 

Der efterlystes forslag til musik eller andre indslag. Det blev foreslået også at 
bringe en kort hilsen har Libanon og evt. vise glimt fra venskabsgudstjenesten 
med Sachsen (pkt. 6.3). 

9. Kommunikation: Oplæg fra Christie og Christian. 
Den interne kommunikation har voldt en del forvirring og besvær blandt 
udvalgsmedlemmerne, men OneDrive er den mest optimale løsning, bl.a. som 
følge af persondata reglerne. Alle må derfor lære at bruge det, og vi må hjælpe 
hinanden med vejledninger i denne fase. Vore private mails er ikke GDPR 
sikrede.  

Det betyder, at dokumenter sendes som links til vores fælles mappe på 
OneDrive. De kan kun tilgås af de mailadresser som er givet adgang hertil. 
CRA har derfor givet alle udvalgets medlemmer adgang til følgende mappe på 
OneDrive:  

https://kirkenettet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cra_km_dk/EmOryFLTselIsJAGQefT17sBSczbPRVSqLpvu7l-b4QjKQ?e=PDdbWt  

Fremover rundsendes dagsordenen dog som vedhæftet, men alle bilag til 
dagsordenen skal hentes via det medsendte link. Alle kan slette eller redigere i 
dokumenterne, men det er vigtigt at være opmærksom på, at det er et fælles 
dokument, der så påvirkes. Alternativt kan man downloade og gemme et 
dokument på egen PC, hvis man ønsker at redigere til eget brug.  

Spørg CRA, hvis I har problemer med at få det til at virke. 

Den interne kommunikation omkring det seneste nyhedsbrev om Libanon har 
heller ikke været optimalt. Det sættes der fokus på i forbindelse med 
fremtidige nyhedsbreve. Udvalgsmedlemmerne skal stå for indhold, og 
sekretæren for opstilling og redigering. Der må ikke være alt for mange 
involveret i redigeringen samtidigt.  

Mht. den eksterne kommunikation har der også været problemer med det 
seneste nyhedsbrev, som nogle udvalgsmedlemmer slet ikke har modtaget. 
CRA vil følge op på det problem.  
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CRP foreslog en nærmere sammenkobling af vores kommunikation med stiftets 
Presse og Kommunikation. Derved kan vi potentielt få mere ud af de nyheder 
der udspringer af vores arbejde med udnyttelse af flere kanaler hvorved vi kan 
nå længere ud med nyheder omkring det mellemkirkelige.  

 

Der var opbakning til at afprøve disse muligheder og med henblik herpå 
afsættes 50.000 kr af budgettet til CRA. Overslagsmæssigt vil det give 
mulighed for at CRA har en ugentlig arbejdsdag hos Presse og Kommunikation 
i Folkekirkens Hus .  

CRA ytrer samtidigt et ønske om at kunne samle sine timer noget mere, da 
timerne pt. har ligget meget spredt. Det er også af denne grund en god ide 
med en ugentlige arbejdsdag. Fremover sigtes derfor meget målrettet på at 
samle CRAs arbejdstimer på en ugentlig arbejdsdag.  

10. Kommende møder 

Onsdag d. 7. okt. Kl 18:00-21:30 

Årsmøde Tirsdag d. 24. november kl 18 

11. Eventuelt 


