
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 

  

 
 
 
Til stede: Henning Thomsen (HT), Birgit Thomassen BT), Christian Roar Pedersen 
(CRP), Morten Jødal (MJ), Benedikte Kühle (BK) 
Afbud: Søren Dosenrode, Peter Albek Noer (PN), Lea Hoff Ringgaard Lauridsen, Henning 
Toft Bro (HTB) 
 
Indledning ved Birgit Thomassen 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Underskrift af referat fra sidste møde 

 
3. Økonomi  

Vi har modtaget en økonomioversigt, som ikke er fuldt dækkende for 2015. 
Vi anmoder om. at Lene Marie fra stiftet forklarer årsregnskab 2015 til næste møde. 
 

4. Siden sidst 
4.1. Årsmødet 

Godt program, men BK, som havde inviteret Mohamed, følte sig presset på tiden og fik ham 
ikke præsenteret godt nok. HT har talt med deltagere, som var glade for indslaget. 
Næste årsmøde helst 14. november. Birgitte Quist Sørensen fra FKN eller Jørgen Skov Sørensen 
fra Danmission spørges om at være hovedtaler – i den rækkefølge.  

4.2. Palæstina delegation 
BK berettede om en meget indholdsrig tur med uhyre stramt program. 
Der er efterfølgende offentliggjort en kronik, holdt møde med Israels ambassadør, og deltagerne 
arbejder med yderligere informationsinitiativer. 

4.3. Ansøgning fra FKN volontør (EAPPI) 
Vi bevilgede sidst et tilskud til en ansøger fra Aarhus 5000 kr. under forudsætning af at hun ikke 
fik fra Aarhus stift, men det fik hun, så vi har ikke givet noget.  

4.4. Sachsen - Partnerschaftstagung 2016 
Der er tilmeldt en delegation på 3 danskere, Der kan komme en ansøgnng om støtte til transport. 
 

5. Fællesmøde 17. marts 2016 
Temaet bliver flygtninge-asylområdet. 
De øvrige stiftsudvalg er informeret om datoen. 
Det er vigtigt at få afklaret, hvordan de tre deltagende udvalg kan understøtte hinanden. 
Mødet finder sted i bispegården. Planlægningsgruppen arbejder med programmet. 
 

6. Tiltag i lyset af flygtningesituationen:  
6.1. Den planlagte forbønsgudstjeneste  

Arbejdsgruppen har haft problemer og har givet op. Der skal nye kræfter til videre planlægning. 
Ideen kan tages op på mødet 17. marts. 

6.2. Opbygning af relationer i Mellemøsten 
HT har haft fornyet kontakt med Danmission om evt. arrangement med dette tema. Danmission 
anbefaler etablering af kontakter til Libanon. Emnet tages evt. op på mødet den 17. marts. 

Referat af møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
onsdag den 20. januar 2016 kl. 16-18:30 i Bispegården, Aalborg 
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6.3. Kollekt 
CRP følger op med mellemkirkeligt råd om det fortsat er Irakprojektet, vi arbejder med 
 

7. Ansøgning(er) 
7.1. Ansøgning vedr. rejse til Tanzania (Bilag 1+1a+1b+1c+1d). 

Ansøgning om rejse med deltagere fra tre forskellige sogne og med tre forskellige formål. 
BK erklærede sig inhabil og forlod mødet under dette punkt. 
Der bevilges 2000 kr./person, ialt 16.000 kr. 

7.2. Kronborgvejens Kirkecenter (Bilag 2). 
Formanden tager initiativ til at få ansøgningens aspekter yderligere belyst, hvorefter der optages 
forhandling pr. e-mail.  
 

8. Kommunikation: Kommende Nyhedsbrev. 
Skal snart ud. Hovedtemaer: rejse til Færøerne og rejse til Palæstina. 4 sider ialt. 
 

9. Vedtægter – Svar fra Stiftsrådet (Bilag 3). 
Vi godkender stiftsrådets ønske til ændring.  
 

10. Himmelske Dage i København 
Aalborg Domprovsti vil gerne koordinere transport i denne forbindelse. Vi behøver ikke at tage noget 
initiativ. Lidt i nyhedsbrevet. 
 

11. Arbejdsgrupper og repræsentation 
11.1. Norden-Færøerne/Baltikum 

Lisbeth Solmunde Michelsen er inviteret til dette punkt og giver oplæg baseret på fremsendt 
skriftligt program. 
Der regnes med en uges rejse i slutningen af juli omkring Skt. Olai, som er en stor fest i kirkelig 
sammenhæng og tidspunktet derfor i sig selv giver indblik i den færøske kultur. 
Programmet gennemgået. 
Der er en svarfrist 1. februar. Herefter afbestillingsgebyr på 200 kr./billet frem til 1. maj, hvor-
efter der skal betales fuld pris. Stiftsudvalget beslutter, at vi i princippet vil gennemføre rejsen, 
hvorfor vi påtager os at hæfte for afbestillingsgebyret. 
Provstierne opfordres til hver at sende en deltager, der principielt betaler fuld pris, men kan få 
tilskud fra provstiet. PN orienterer straks alle provstier. Arbejdsgruppen sætter en frist til at tage 
beslutning. Denne lægges i god tid inden 1/5. Overskydende pladser udbydes efter først-til-
mølle-princippet. Der informeres herom snarest. Der er reserveret 14 hotelværelser (kan sælges 
som enkelt- eller dobbeltværelser), og på grund af tidspunktet kan der næppe skaffes flere. Der 
er reserveret 20 flybilletter – dette antal kan sandsynligvis suppleres. Rejselederen er medregnet 
i disse tal. 
Unitas betaler Lisbeth Michelsen som rejseleder. Øvrige medlemmer af arbejdsgruppen vedrø-
rende rejsen får fra stiftsudvalget et tilskud på kr. 3000. Stiftsudvalget kan derudover bevilge et 
tilskud til deltagere, som også kan søge deres menighedsråd. 
 

11.2. Lokalt økumenisk arbejde/Nordjysk Kirkedag. Udvalget arbejder. Datoen er 2. april i Vesterkær 
kirke. Mogens Mogensen hovedtaler; med i Nyhedsbrevet. 

11.3. Sachsengruppen. 
Møde mandag 25/1 

11.4. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.  
Protokol er udsendt. Europaarbejdsgruppen har arrangeret en delegationsrejse til Athen den 6.- 
8. december 2015 med Københavns biskop Peter Skov-Jacobsen, sognepræst Niels Nymann 
Eriksen, MEP Margrethe Auken, MF Karen Klint, MF Mette Bock og journalist på Information 
Laura Friis Wang. Fokus var på flygtningesituation. 
 



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 

  

CRP har deltaget i som suppleant i Konferencen af Europæiske Kirkers bestyrelsesmøde i 
Armenien den 25. - 27. november. 

11.5. Danske Kirkers Råd 
BT har været til møde, der mest handlede om Himmelske Dage 

11.6. Folkekirkens Nødhjælp 
HT berettede kort om den påtvungne sparerunde. 

 
12. Kommende møder og mødetidspunkter 

Fællesmøde 17. marts 
Næste ordinære møde 22. marts (tirsdag i påskeugen. HT har udmeld endelig dato. HTB afbud. 
På næste møde skal planlægges en møderække frem til årsmødet, så det er vigtigt, at alle har kalender 
med. 
 

13. Eventuelt. 11. februar kl. 13 på Aarhus Efterskole er der møde med Kirkeligt Palæstina Netværk 


