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Indledning ved Henning Toft Bro

Til stede: Morten Jødal, Benedikte Kühle, Henning Toft Bro, Peter Albek Noer, Søren 
Dosenrode, Christian Roar Pedersen, Birgit Thomassen, Henning Thomsen. 
Afbud: Lea Hoff Ringgård Lauridsen

Dagsorden

1. Godkendelse/underskrift af referater fra stiftsudvalgets møder den 05.03.2014  (2 Bilag)
Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. 

1.1. Bekræftelse eller revision af vedtaget mødeplan
Der ver intet ønske om at ændre på de aftalte mødetidspunkter, som derfor fastholdes. Vi holder 
således fast i de planlagte næste møder, den 4. juni og den 24. september kl. 17.00. 

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Økonomi
3.1. Økonomioversigt pr. 15.2. 2014 (Bilag). En senere version forventes at foreligge før mødet.
HT præsenterede den økonomiske status med udgangspunkt i oversigten fra 15.02.2014.

4. Siden sidst
4.1. Dialogmøde mellem stiftsudvalgene den 19. marts 2014
De udvalgsmedlemmer, der havde deltaget i mødet fandt det godt og værdifuldt, og der var enighed 
om, at et årligt fællesmøde fortsat er ønskeligt. 
4.2. Nordjysk Kirkedag, lørdag den 29. marts 2014
Mødet havde været en succes med tæt på 100 deltagere og gode foredrag og et godt musikalsk indslag.

5. Årsmøde 2014: Indhold, Dato, Form, Sted.
Det aftaltes at søge at holde årsmødet den 12. november 2014 i Vor Frue Kirke. Søren Dosenrode har 
efterfølgende bekræftet, at det er muligt.
Som foredragsholder blev følgende foreslået (prioriteret rækkefølge): 
1. Mette og Alex Bjergbæk 

2. Peter Fisher Møller (bestyrelsesformand Danmission)

3. Klaus Wivel (forfatter til Den Sidste Nadver)

4. Mogens Mogensen (konsulent. Afrika –religionsmøde) 

Peter Albek Noer lovede at kontakte førstnævnte og har efterfølgende meddelt, at Mette og Alex 
Bjergbæk er optaget den pågældende aften. Henning Thomsen går derfor videre med nummer to på 
listen. Der sigtes på at få et musikalsk indslag, evt. fra en indvandrerkirke, gerne afrikansk og gerne 
med en kort fortælling. Benedikte Kühle undersøger først, om Abildgaards gæster fra Tanzania kan 
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levere det musikalske indslag. Ellers kan vi finde nogen gennem Lars Brint.  Biskoppen afslutter 
aftenen. 
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6. Første overvejelser om planer for det kommende år og den kommende 4 års periode
Efter en kort arbejdsdrøftelse vedtoges det, at sætte vision på dagsordene som et hovedpunkt på et af 
de næst kommende møder. 
Nogle punkter blev nævnt som emner for videre diskussioner: Vedtægter og afstemningsform ved 
nyvalg til udvalget, stiftets venskabsforbindelse i Sachsen, arbejdsform og delegering til underudvalg 
og fremtidige studieture.

7. Ansøgninger m.v.
7.1. Ansøgning fra Church of Love om tilskud til Sommerstævne på Skamlingsbanke Efterskole. 

Ansøgt beløb,- kr. 15.000 (Bilag: Ansøgningsskema og brev)
Ansøgningen afvises med den begrundelse, at vi har prioriteret anderledes og med den tilføjelse at 
Church of Love er velkomne til at søge en anden gang. 

7.2. Ansøgning fra pastor Niels Grymer om støtte til deltagelse i sommerseminar på Det 
økumeniske Institut i Strasbourg

Ansøgningen om 700 Eur og udgifter til billigste tog- eller flybillet blev imødekommet. 
7.3. Ansøgning om støtte til landbrugsskole i Tanzania
Ansøgningen afvistes idet formålet vurderedes at ligge uden for det, udvalget kan finansiere.

Før dette møde er der år til dato bevilget tilskud på op til kr. 63.700.
Efter dette møde er der år til dato bevilget tilskud på i alt op til ca. kr. 70.000. 

8. Drøftelse vedr. ansættelse af ny sekretær for udvalget pr. 1.4. 2014
Der forelå ikke noget konkret forslag. Biskoppen vil arbejde videre med spørgsmålet og komme med 
et forslag på næste møde. 

9. Kommunikation.
9.1. Oplæg fra CRPE vedr. nyhedsbrevet, bl.a. i relation til hjemmesiden og øvrige 

kommunikationsmuligheder (Stiftsavisen, direkte udsendelse mm.)
Christian Roar Pedersen fremlagde sig oplæg vedr. en fremtidig tilgang til udvalgets kommunikation. 
(vedhæftes referatet). Han nævnte de væsentligste målgrupper for udvalgets kommunikation og 
pegede på problemet i at ville kommunikere med udgangspunkt i modtagerens behov, når vi samtidigt 
har noget, vi ”gerne vil af med”. Desuden gjorde han opmærksom på, at benævnelsen mellemkirkelig 
er uforståelig for de fleste og bør gives et andet navn. Hertil kommer spørgsmålet om, hvad vore 
målgrupper egentlig efterspørger eller ønsker at læse om. 
Han gjorde opmærksom på, at vi har en ”underside” på stiftets hjemmeside, og at de nyheder, der 
lægges der, samtidigt bliver synlige på hovedsiden. Endelig foreslog Christian Roar Pedersen, at 
udvalget også inspirerer menighedsrådene gennem formidling af praksis udefra, f.eks. vedr. 
dåbsoplæring i andre lande, hvor vi har kontakter.
Morten Jødal supplerede med at fortælle om positive erfaringer med kirkelig kommunikation gennem 
Facebook. Benedikte Kühle understregede at det er vigtigt at kommunikationen sigter på præsterne. 
Det er primært igennem dem, sogne og menighedsrådene kan inspireres. Fra flere sider opfordredes til 
at gå videre med drøftelsen af kommunikationsopgaven i forbindelse med den senere visionsdrøftelse. 
Endelig opfordredes der til i højere grad at tænke på at få det nævnt i den lokale presse, når vi giver 
tilskud. 

9.2. Emner til formidling
Ikke yderligere under dette punkt.

9.3. Foredragsliste
Intet nyt.

10. De hidtidige arbejdsgrupper: Drøftelse og bemanding
10.1. Sachsen: 
Morten Jødal, der sidder i Sachsen udvalget orienterede om den fornyelse, der er på vej i Sachsen-
udvalgets arbejde. 
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10.2. Baltikum/Norden
Vi beder de udvalget, der stod for Norges turen i 2013 om at planlægge en Sverigestur. Denne må 
gerne være mere menigheds og sogne orienteret og gerne inspirere til at andre besøger sogne i Sverige 
og udveksler erfaringer. 

10.3. Lokalt økumenisk arbejde 
Nordjysk Kirkedag var godt besøgt og der var gode indlæg på arrangementet. 
Der blev fremført to forslag til medlemmer af udvalget bag nordjysk kirkedag. 

10.4. Yderligere behov: Studietur - Økonomi – Årsmøde – Vedtægtsændring?
Spørgsmålet om nedsættelse af flere underudvalg udsattes til visionsdrøftelserne. 

11. Nyt fra udvalgets repræsentationer
11.1. Folkekirkens mellemkirkelige Råd ved CRPE
Intet nyt

11.2. Danske Kirkers Råd / Økumenisk Forum 
11.2.1. Nyt ved BT

På DKR’s årsmøde den 3. maj er temaet menneskeretteigheder. 
11.2.2. Valg af repræsentant nr. 2 til Økumenisk Forum

Peter Albek Noer blev valgt som 2. medlem. 
11.3. Folkekirkens Nødhjælp ved HT
Intet nyt.

12. Eventuelt 
Der blev spurgt til dækning af kørselsudgifter og andre udgifter vedr. udvalgets arbejde. Udgiftsbilag 
sendes til stiftet med en særlig formular, der vedhæftes referatet. 
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