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MELLEMKIRKELIGT STIFTSUDVALG 

AALBORG STIFT 

 

REFERAT  
16.06.20 I HASSERIS KIRKES KRYPT KL 16:00-18:00 
 

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

Anne Steenberg (AS), Sten Houmøller (SH), Lea Hoff Ringgård Lauridsen (LEHL), Peter Albek Noer (PAN), 

Christian Roar Pedersen (CRP) og sekretær Christie Roer Askholm (CRA). 

 

Afbud: Niels Christian Kobbelgaard (NCK) og Henning Toft Bro (HTB).  

 
1. Indledning ved Steen Houmøller 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

3. Referat fra sidste møde den 13. feb. 2020 (Bilag 1) 

Godkendt.  

• Opsamling siden sidst, herunder beslutninger taget efter mail kontakt. 

 

o Vi har bevilliget kr. 5.000 til Tænketanken for forfulgte kristne 

▪ Vi tager det op til næste budgetår.  

 

o Vi har bevilliget kr. 5.000 til ansøgeren vedr. studieophold i Libanon til 

september. 

▪ Arrangementet er dog desværre af lyst grundet Covid19.  

 

4. Politik vedr. tilskud til rejser og volontørophold mm.  

(I forlængelse af mail-drøftelse i marts)  

• Udvalgsmøde ang. stiftsvolontører gav anledning til følgende forslag om tilskudsrater: 

 

o Hvis man er sendt afsted af MKSU: 100% udgiftsdækning – med krav om 

tilbagemelding/rapportering af udbytte til MKSU. 

 

o Hvis man er 1. gangsdeltagende: 50% udgiftsdækning - op til 8000 kr. (sættes 

op fra 5000 kr). 

 

o Unge kirkevolontører: 50% udgiftsdækning - op til 8000 kr. Der opfordres til at 

man søger støtte i eget provsti på det resterende. 

Vi ønsker at styrke volontørarbejdet mellem kirker og kirkelige foreninger i 2020 

og 2021.  

 

Respons for forslaget:  

o Vigtigt med fokus på unge i det mellemkirkelige arbejde. Overvejelse om det er 

hensigtsmæssigt at sætte en beløbsgrænse, da det kan hæmme initiativet eller 

muligheden for at lade rejsen gå til Asien eller andre verdensdele som der er 

f lere udgifter forbundet med.  
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o Forslaget ønskes på skrift – så man kan se eksempler på hvad forslagene 

indbefatter. 

o Der skal overvejes hvad der er rimeligt at give til rejseudgifter til 

enkeltpersoner.  

 

o Det er vigtigt at effekten af rejsen mærkes i Stiftet, så vi støtter og sender med 

et krav om at der inspireres eller skabes venskaber mellem kirker, hvor det 

mærkes i Stiftet.  

 

o Pengene skal ud og arbejde. Vi skal turde investere i mennesker, mission og 

relationer på tværs, eller lukker vi os om os selv, og så sker der intet.  

 

o Vi risikerer ikke at se den udvikling vi ønsker, hvis vi ikke tør betale det det 

koster, eller tør støtte, så det får en reel betydning.  

 

Forslaget tages op til godkendelse på næste møde (HT). 

 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne 

5.1. Mellemøsten (Tanker vedr. ny studietur til Mellemøsten og om digitale møder 

bl.a. med kontakter i Libanon). 

o Studieophold til september er af lyst. Udvalget har ikke afholdt møder, grundet 

Covid19-nedlukning hos Danmission. 

 

o Der har tidligere været en studietur til Libanon, det har båret frugt, herfra er 

hovedfokus for udvalget følgende:  

▪ Netværkspleje: Kan det eksisterende udvides/suppleres? 

Evt. sende nogen afsted i håb om at de vil komme til at brænde 

for samarbejdet. Præster, provster, enkeltpersoner som kan være 

nøglepersoner i at sprede budskabet. Der er et ønske om at 

involvere unge. 

▪ Status på samarbejdet: Afklaring på rammen for fremtidigt 

samarbejde. (Parter i samarbejdet: Den reformerte synnode, 

Mellemkirkeligt kirkeråd, Sognekontakter og enkeltpersoner).  

▪ Styr på økonomien (det er muligvis os der har størst likviditet i 

samarbejdet) 

 

o Tanker om online, digitale møder med Libanon. (Online-møder fungerer bedst 

hvis der er en eksisterende kontakt.) 

 

(HT) Det skal give mening når man rejser, derfor er online møder et godt 

alternativ. Forslag til online-arrangementer, sendes ud med referatet til næste 

møde (CRA). 

 

o En studietur til Libanon påtænkes i 2021 (20 mand) 

o Formøde med underudvalget påtænkes til efteråret 2020, for at forberede 

studieturen. (Uroligheder i Libanon udfordrer).  

- Der er opbakning til at gå videre med samarbejdet og studietur på 3-4 til 

efteråret.  
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(HT) Vatti henvendte sig, han var klar med 10 mand, som gerne ville mødes med os (ikke så 

meget fokus på unge som forventet). 

Torben Kvisset ønsker hjælp. 

 

5.2. Asien og Afrika 

o Udvalget er i dvale. Der er behov for at der bliver taget et initiativ nu hvor NCK går 

af.  

5.3. Sachsen og Østeuropa  

o Udvalget holder onlinearrangement i efteråret. Formøde 8. juli.  

o Tyskerne har foreslået at der afholdes en online-gudstjeneste – 27. september. Der 

arbejdes videre med planerne for hvordan det kan arrangeres.  

5.4. Norden og Baltikum  

o Der arbejdes med en større studietur (20 pers) til Baltikum 2022. (EV, VA, PAN) 

 

o (BK) Jubilæumsåret. Hvordan kan vi støtte op om en fejring af jubilæet lokalt, for 

Grønlændere i Aalborg? Hans Egedes kirkes tovholderen/kontaktperson til Grønland 

er ikke til at opstøve længere. (BK kontakter Hans Egedes kirke igen).  

 

o (HT) Studietur: Den grønlandske forening, (Lindholm kirke) vil gerne arrangere en 

studietur som en arbejdstur, ”Hvordan bliver vi bedre til at være kirke 

for ”Irakasaq” her?”. Max 10 personer. (Der skal ikke arrangeres 2 studieture). 

 

o (EV) Danske Ortodokse. Der var arrangeret et børne-unge arrangement, hvor man 

bla. skulle male påskeæg, og overskuddet skulle doneres velgørende. Ukrainske 

venner skulle inviteres med (palmesøndag). Dette blev desværre af lyst som følge af 

Covid19.  

 

o MKSU og Folkekirkens Migrantsamarbejde: Der ønskes fortsat en afklaring på hvor 

de to udvalg møder hinanden. HT deltager i møde med FKM og Hanna inviteres til 

møde med MKSU. Vi skal mødes nogle stykker med dem, ikke hele MKSU. 

o FKM tager sig af de uetablerede kirker. MKSU tager sig af de etablerede 

kirker i DK. 

 

o (PAN) Udvalget ”Norden Baltikum” står for at hente inspiration i nordiske 

lande og kirker. Hvis vi vil støtte de etablerede kirker i DK, så skal der 

muligvis nedsættes endnu et udvalg til lokalt økumenisk arbejde (herunder 

evt. forslag til Nordjyske kirkedage).  

 

▪ Skal vi hjælpe udvalget omkring Nordjyske kirkedage, evt. med de 

Ortodokse kontakter som EV har?  

 

▪ (BK) Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke trækker kræfterne ud 

af det lokale arbejde, og tager over, fordi det lokale arbejde kan 

noget vi ikke kan på Stiftsplan.  

Nyt udvalg: EV, VA, CRP, (HT midlertidigt))  

o Der arbejdes med noget lokalt i 2021. + kortlægning af de Ortodokse menigheder. 
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o Ukrainske Ortdokse: Det er uvist hvor de holder til i Aalborg. EV undersøger 

nærmere.  

o Der søges en kortlægning af hvilke kirker der er her. (HT og VA vil gerne 

deltage). 

 

6. Nyt fra repræsentationer 

6.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 

o Der er afholdt et Skypemøde. (Protokol eftersendes til CRA af CRP, kommer med 

referatet) 

6.2. Danske Kirkers Råd 

o Ansøgning, udsat fra 13. feb. 2020. (Vi afventer årsmødereferatet, ift. at 

overveje bevillingen, derfor udsættes beslutningen til næste møde (CRA)) 

 

o 20. juni - Årsmøde – ingen fra MKSU kan deltage. 

 

o 29. aug. - Invitation til Temadag. ”Diakoni og Økumeni”, sendes ed referatet ud. 

(Skal sendes rundt med referatet (HT, EV, VA). 

6.3. Folkekirkens Nødhjælp 

o Diskussion og at gå aktivt ind i Yemen. Der er meget få udsendte dertil.  

 

o Der er planer om en We-food til Aalborg.  

6.4. Nordjysk kirkedag (se pkt. 5.4) 

 

7. Budgetønsker 2021 (skal af leveres senest 31. juli) (Bilag 2) 

• Det godkendes som den skrivelse (HT). 

 

8. Kommunikation, herunder fremlæggelse af forslag til strategi og indhold. (Bilag 3) 

8.1 Nyhedsbrev 

8.2 Hjemmeside 

8.3 Facebook 

• Strategien er godkendt. Omfanget af strategiens timeforbrug og tyngde af 

kommunikationsniveau udskydes til næste møde (CRA).  

 

• CRP og CRA holder møde om muligheder og rammen for en mulig kommunikations 

tyngde, som fremlægges på næste møde, såfremt CRP kan deltage på mødet.  

8.4 Hvad kan der aktuelt kommunikeres om? 

o Der er intet aktuelt ud over Årsmødeannoncen i kirkebladene. 
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9. Kommende møder 

• Onsdag d. 2. sep. Kl 16:00-18:30 (CRA laver en Doodle til at f inde en ny dato, da PAN 

og CRP og BEHL ikke kan deltage) 

 

• Onsdag d. 7. okt. Kl 18:00-21:30 

 

• Årsmøde Tirsdag d. 24. november kl 18 (foreløbigt forslag) Folkekirkens Hus.  

o Brainstorm på talere/indhold:  

▪ Covid19, hvad har det gjort ved os, hvad gør det ved os at vi ikke kan 

kunne komme i kirke? Øjenåbner, hvor afhængige vi er af at møde 

hinanden fysisk. Bredes ud til mellemkirkeligt regi. 

▪ Ortodokse menigheder, kan de fortælle noget? Evt. noget med  

▪ Ven fra Libanon (Katolik) og Jørgen Skov Sørensen.  

▪ Volontørprogrammet, nyt fokus, ny satsning kan vi reklamere for den ved 

at give det plads som tema?.  

▪ Ukraine – Musiks indslag.  

o Mini invitation til kirkebladene – CRP spørger Jørgen Skov Sørensen. HT og CRA 

arbejder på udsendelsen til kirkebladene såfremt taleren f indes.    

  

10. Eventuelt 

 

11. Til næste dagsorden 

o Kommunikationspunktet fremskyndes, som et større punkt først i dagsordenen, til 

drøftelse af timebrug og generel brug af kommunikation i MKSU. 


