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Indledning ved Morten Jødal 
 
Til stede: Henning Thomsen, (HT), Birgit Thomassen (BT), Christian Roar Pedersen (CRP), Anne 
Steenberg (AS), Morten Jødal (MJ) 
Afbud: Peter Albek Noer, Lea Hoff Ringgård Lauridsen, Henning Toft Bro (HTB) (forsinket af 
andet arrangement, kommer senere) Benedikte Kühle er forsinket af trafik. 
 
Dagsorden for afsluttende ordinært møde kl. 16-17 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 

2. Godkendelse af referat af seneste møde 13. september 2017 – godkendt og underskrevet 
 

3. Ansøgninger  
a. Støtte til volontør til gadebørnsprojekt (bilag 2 filer) 
Der bevilges 5000 kr.  
 

4. Økonomi 
a. Disponering af resterende rådighedsbeløb for 2017 
Libanonturen. Selve turen har givet et lille overskud, d.v.s. rejsedeltagerne har selv betalt rejsen. Overskuddet 
doneres til Danmission. 
Der er bevilget 70.000 kr. til projektet, hvoraf der kun er brugt ca. 20.000 kr. til Libanonrelaterede formål. 
Det besluttes at lade resten af bevillingen henstå til Libanonrelaterede projekter næste år. 
Der er også overskud fra udvalgets budget for året, som ikke er helt udnyttet.  
Der er ubenyttede midler fra Sachsenrejse, Madagaskararrangement i Folkekirkens Hus – disse to projekter har 
slet ikke udnyttet noget af deres bevilgede underskudsgarantier. Desuden Nordjysk Kirkedag, hvor der er ca. 
5800 kr. tilbage – regnskabet er ikke helt afsluttet. Agnete Holm, Danmission, foreslår at bevilge 50.000 kr. til 
en sommerlejr for syriske børn, der kan komme på ferie i Libanon. Dette vedtages. 
Der er 1200 kr. tilovers fra en gave fra en Y’s Men’s Club til uddannelse af migrantpræster. Disse penge gives 
videre til udvalget for Folkekirkens asylsamarbejde.  

4a. Evt. Der er ingen bemærkninger. 

 
Dagsorden for fællesmøde mellem afgående og tiltrædende udvalg kl. 17-ca. 17:30 
 
Nye deltagere: Edith Vaihøj (EV), Vibeke Ankerstjerne (VA), Sten Houmøller (SH), Benedikte Kühle (BK) 
Niels Christian Kobbelgaard er pga kommunikationsfejl ikke til stede ved dette møde, men når frem til det næste 

5. Evaluering af årsmødet 27. november 
Der er enighed om, at det var et godt årsmøde. Godt sted og godt fremmøde. Næste år vil der nok igen blive en 
hovedforedragsholder. 
 

6. Protokolføring og dokumentation af udvalgsreferater (den gamle papirprotokol er skrevet fuld, det er tid at 
finde en fremtidssikret løsning) 
Der føres fremover elektronisk referat. Efter et møde rundsendes referatet. Derefter er der en uges frist til at 
komme med indsigelser, hvorefter referatet er endeligt og udsendes til samarbejdspartnere. Indsigelsesfristen 
skal stå som fast tekst i bunden af hvert referat. 
 

7. Arbejdsdrøftelse. 
Da udvalget nu er lagt sammen af to udvalg, er det vigtigt, at det kommende udvalgs arbejde afspejler dette. 
HT foreslår, at der nedsættes underudvalg. Der skal tidligt i forløbet afholdes en drøftelse af arbejdsområder. 
Stiftsudvalget i Viborg Stift er ligeledes sammenlagt af flere og har udtrykt ønske om et fællesmøde med 
Aalborgs mellemkirkelige stiftsudvalg. 
 

Referat af møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
onsdag den 6. december 2017 kl.  16-19 i Bispegården, Aalborg 
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7.1. Repræsentationer.  

a.  BT har repræsenteret stiftet i Økumenisk Forum (Danske Kirkers Råd) med stort set alle danske 
  godkendte kirkesamfund. Der er møde to gange årligt. Det blev besluttet, at Himmelske Dage næste 
  gang bliver i Herning – ”Himmelske Dage på Heden”. 
  HTB supplerede om Himmelske Dage, som også har været behandlet på bispemødet. Der har været 
  vendt forskellige modeller, og det mest sandsynlige er, at arrangementet fremover vil komme til at 
  ligge i København hver anden gang. 
  Til orientering (indsat efter mødet): Danske Kirkers Råd holder årsmøde 2. juni 2018. Sted ikke 
  oplyst. Til dette møde er stiftets repræsentanter naturligvis indbudt. 
b.  BT har også været til møde i Nordjysk Kirkedag. Dette arbejde fortsætter. 
c.  CRP orienterer om Folkekirkens Mellemkirkelige Ra ̊d, hvor han har været repræsentant for stiftet i 
  sidste periode. Arbejdet har mange aspekter, og der er møde i København ca. månedligt. Efter lang tids 
  forarbejde har MKR fra 2018 fået en ekstrabevilling fra omprioriteringspuljenvfordelt på 1,3 millioner 
  kroner årligt til øget kontingent til Luthersk Verdensforbund i en syvårig periode samt 2,5 millioner 
  kroner til asylsamarbejdet i en toårig periode. Beløbsstørrelsen svarer til det, der var søgt om. 
d.  Sachsen. MJ rapporterede om en mangeårig venskabsforbindelse mellem Aalborg stift og  
  Kirchenbezirk Glauchau-Rochlitz i Sachsen. Der er gensidige besøg hvert andet år, senest var en 
  gruppe fra Danmark på besøg i Sachsen i september, og der forventes genbesøg fra Sachsen i 2019. 
  Rejser til Sachsen betales af deltagerne selv, dog ansøges der om underskudsgaranti, som aldrig har 
  været udnyttet, men giver tryghed. Besøg fra Sachsen vil koste ca. 20.000 kr., som der vil blive søgt 
  om. 
e. HT rapporterer fra Folkekirkens Nødhjælps Råd, hvor hvert stift har udpeget 1 person, og han sidder 
  nu i bestyrelsen. Spændende kirkeligt arbejde, som får mange sogne til at se udad. 

8. Evt. Iab. 

Dagsorden for konstituerende møde i tiltrædende udvalg 
 
Biskop Henning Toft Bro (HTB) og Niels Christian Kobbelgaard (NCB) deltager 

1. Valg af formand 
Henning Thomsen enstemmigt valgt 
 

2. Valg af næstformand 
Christian Roar Pedersen enstemmigt valgt 
 

3. Sekretærsituationen 
(den hidtidige sekretær Morten Jødal udtræder af udvalget) 
Sekretærfunktionen er honoreret og kan evt. varetages af en ekstern person, hvis en sådan kan findes 
HTB foreslår Hanna Pedersen (ekstern). Det besluttes enstemmigt at pege på hende – hun er interesseret. 
Det besluttes at tilbyde et honorar på 2000 kr./måned. Sekretærfunktionens præcise indhold overvejes af 
formanden, som træffer nærmere aftale med Hanna Pedersen 
 

4. Valg til repræsentationer 
a.  Mellemkirkeligt Råd (på landsplan, fork. MKR) 
  Christian Roar Pedersen fortsætter 
b.  Folkekirkens Nødhjælp (FKN) 
  Henning Thomsen fortsætter, medmindre der bliver mulighed for at få en ekstra person ind, da HT 
  sidder i bestyrelsen. HT undersøger. Der er endnu ikke kommet officiel anmodning om udpegning af 
  en repræsentant. 
c.  Danske Kirkers Råd 
  Der skal vælges to. Peter Noer, Edith Vaihøj og Benedicte Kühle er interesseret. 
  Det besluttes, at PN og EV er repræsentanter, BK suppleant. 
 
På første ordinære møde drøftes yderligere konstituering af underudvalg, det bliver et hovedpunkt på dette 
møde. 
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5. Kommende møder 
Tirsdag den 23/1 kl. 16:30-18:30   Indledning til første møde ved NCK 
Planlagt møde mellem tre udvalg 15. marts slettes p.gr.a. udvalgenes nykonstitueringer. HTB giver besked. 
Torsdag den 12. april kl. 18-21:30 (man har spist hjemmefra) – med gæster fra Viborg – programforslag 
udarbejdes af formand og næstformand til januarmødet. 
Videre mødeplan laves i januar. 
 

6. Evt. Vægtæppe fra Madagaskar overrakt til HTB. 

 

Endeligt referat 12. december2017  ved Morten Jødal, der hermed takker af som sekretær 


