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Indledning ved Morten Jødal 

 

Til stede: Benedikte Kühle, Peter Albek Noer, Henning Toft Bro, Christian Roar 

Pedersen, Morten Jødal, Birgit Thomassen, Henning Thomsen 

Afbud: Søren Dosenrode, Lea Hoff Ringgård Lauridsen 

 

Dagsorden 
 

1. Arbejdsdrøftelse vedr. stiftets venskabsrelation til Sachsen og de videre planer herom.  

Der indledtes med dette punkt, idet formand for Sachsen udvalget Benedicte Laursen var indbudt til at 

give en kort rapport om hendes nylige besøg i Sachsen og om overvejelserne vedr. det videre arbejde.  

 

BL redegjorde kort for udviklingen af venskabsforbindelsen til Rochlitz, der blev etableret 1989-90. 

Hun var selv med fra starten. Der har været afholdt 8 besøg til Sachsen, og der forventes det 8. besøg 

derfra i september 2015. Ved besøg dernede klarer udvalgets medlemmer økonomien selv, men har 

nogle gange fået en underskudsgaranti. Når der er besøg her er der oftest udgifter til arrangementer.  

 

Der har altid været privat indkvartering, hvilket giver mulighed for gode diskussioner mellem værter 

og gæster. Bl.a. har man hørt en del om forholdene for kirken og dens medlemmer under 

kommunismen. Fra de meget pauvre forhold i starten har man set en meget positiv materiel udvikling 

i området.  

 

Begge parter har værdi af mødet. I Rochlitz er de meget interesserede i internationale kontakter, og 

der har altid været nye deltagere på besøgene i begge retninger. Udvalget har overvejet, hvordan man 

evt. kan få lidt yngre mennesker med derned.  

 

Friedman Oehme er kontaktperson og koordinator. Han har et stort ønske om flere 

venskabsforbindelser. De har én person, der har været med fra starten, og de har ligesom os et særligt 

udvalg, der endog har sit eget brevpapir. 

 

I udvalget drøftedes forskellige måder at få flere og evt. yngre med på. I forbindelse hermed blev det 

foreslået, at man som en mulighed kunne arrangere det som en tematisk studietur, og evt. arrangere 

den i et samarbejde med udvalget unge og kirke. Der blev rejst spørgsmål ved det hensigtsmæssige i 

at arrangere en tur som en ren ungdomstur og om den nødvendige interesse og sproglige kunnen vil 

være til stede. Det sidste ville dog kunne løses med en tolk. 

 

Det kunne også som en anden mulighed arrangeres en tur med fokus på diakoni. MJ gjorde 

opmærksom på, at der er langt mere vægt på diakoni dernede end i Danmark. En studietur med fokus 

på diakoni kunne arrangeres sammen med udvalget for diakoni, og i givet fald ville man allerede 

skabe kontakter og tage hul på emnet ved programlægningen af næste års besøg i Aalborg. Det blev 

afslutningsvist foreslået, at formanden for diakoniudvalget inviteres med til planlægningen.  

 

2. Godkendelse/underskrift af referater fra stiftsudvalgets møde den 4. juni, 2014  (Bilag: 

Godkendt referat) 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende 

 

Referat af møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg onsdag den 24. 

september 2014 kl. 17.00-19.20 i Bispegården, Aalborg 



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 

 2 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nye punkter 5.3, 5.4 og 9, se nedenfor. 

 

4. Økonomi 

4.1. Økonomioversigt pr. 31.3. 2014 (Bilag: Økonomioversigt)  

Oversigten blev kort gennemgået. Der er pt. god plads i budgettet for i år.  

4.2. Budget 2015. (Bilag: 1. Henvendelse fra Stiftsrådet vedr. budgetønsker og 2. Udkast til budget.  

Det aftaltes, at der i budgetønskerne for 2015 foretages en forøgelse af beløbet til 

Venskabsforbindelser på stiftsplan, og at alle andre poster holdes uændrede. Rammebevillingen 

forudsættes fastholdt således at differencen fortsat finansieres med træk på udvalgets formue.  

 

5. Siden sidst 

5.1. Rapport fra Niels Grymers deltagelse i Internationalt Økumenisk Seminar i Strassbourg, 

juli 2014 (Bilag). Til orientering.  

5.2. Fra FMR’s arbejdskonference den 16-17. juni er modtaget checkliste for stiftsudvalg (Bilag) 

Til orientering.  

5.3. Henvendelse fra Stiftsrådsformanden vedr. samarbejdet mellem Stiftsråd og Stiftsudvalg 

Stiftsrådsformanden beder udvalgene om at sikre, at stiftsrådsrepræsentanterne er med i 

udvalgsarbejdet og at der orienteres begge veje. Alle de specifikke ønsker til samarbejdet er 

allerede opfyldt i det mellemkirkelige udvalg.  HT besvarer henvendelsen.  

5.4. Foldere fra Tværkulturelt Center. Omdeltes. 

 

6. Årsmøde 2014 

6.1. Program (Bilag). Blev taget til efterretning 

6.2. PR og tilmelding. Det besluttedes at anmode Vor Frelsers Kirke om at stå for modtagelsen af 

telefoniske tilmeldinger til årsmødet. Der annonceres på samme måde som i 2013. Der udsendes 

straks en indbydelse til årsmødet til alle menighedsråd og præster.  

6.3. Transport. Der tilbydes bustransport fra Skagen, Jerup og Frederikshavn/Sæby samt fra Hurup, 

Thisted og Fjerritslev.  

 

7. Ansøgninger m.v. 

7.1. Ansøgninger behandlet pr. e-mail siden sidst:  

7.1.1. Provst Ole Rysgaard Madsen vedr. studieophold i Wittenberg, hvor det efter sidste møde 

besluttedes at ændre beslutning og imødekomme ansøgningen med en bevilling på kr. 

5.000.  

7.1.2. Nørre Uttrup Kirke ved pastor Mogens Jensen, til arrangement med Klaus Wivel den 18. 

november 2014. Det er gennem e-mail votering besluttet at bevilge kr. 4.000 til dette 

arangement.  

7.2. Ansøgning fra Nykøbing Mors vedr. arrangement 2. søndag i november (Bilag: Ansøgning). 

Ansøgningen blev imødekommet med en bevilling på det ansøgte, kr. 7.500. 

7.3. Forventet ansøgning fra arbejdsgruppen vedr. migrantkirker, frikirker og folkekirke vedr. 

arrangement i Brønderslev den 22. november 2014. Også her blev ansøgningen imødekommet, 

idet der blev bevilget kr. 15.000.  

Efter dette møde er der år til dato bevilget tilskud på i alt op til kr. 90.935.  

 

8. Kommunikation. 

8.1. Emner til formidling 

Det aftaltes at gøre en særlig indsats for at gøre opmærksom på de arrangementer, som udvalget 

står for og støtter i november måned (jf. pkt. 6, pkt. 7.1.2, pkt. 7.2 og pkt. 7.3). CRPE vil med 

udgangspunkt i oplysninger fra de enkelte arrangører lave en pressekontakt eller en 

pressemeddelelse vedr. de nævnte arrangementer. Denne vil også kunne ses på hjemmesiden. 
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9. Udvalgets sekretær 

Det blev vedtaget at ansætte udvalgets næstformand, Morten Jødal som sekretær indtil videre og i 

første omgang indtil valgperiodens udløb. Ansættelsen sker straks (dvs. pr. 1. oktober 2014) på 

samme betingelser, som tidligere Christen Sinding var ansat på.  

 

10. De hidtidige arbejdsgrupper: Drøftelse og bemanding 

10.1. Sachsen. Se pkt. 1 

10.2. Baltikum/Norden/Udvalg til gennemførelse af studietur til Sverige 

Der sigtes på afgang fredag den 20. marts og tilbagekomst mandag den 23. marts. Besøget 

går til Gøteborg. Der laves aftale med redaktør for præsteforeningens blad og evt. med 

domprovsten, der kan tale om konsekvenserne af de svenske storprovstier. Om mandagen 

planlægges foredrag af et par nøglepersoner. Lørdag og søndag arbejdes der med at komme 

i kontakt med lokale menigheder. Der overvejes forskellige overnatningsformer. Der lægges 

op til at gøre plads til mindst 30 deltagere, og til at nå ud over hele stiftet. Alle provstier 

opfordres evt. til at stille en, gerne to personer. Det koster kr. 3.500 pr, person, som 

provstierne evt. kan bidrage til. Udvalget laver et mere præcist og realistisk budget til næste 

møde. 

10.3. Lokalt økumenisk arbejde/Nordjysk Kirkedagsgruppen. Intet nyt. 

10.4. Udvalget vedr. vedtægter og fremtidig valgordning.  
Udvalget arbejder og vender tilbage med et forslag på næste møde 

 

11. Nyt fra udvalgets repræsentationer 

11.1. Folkekirkens mellemkirkelige Råd (CRPE) 
Protokol fra møde i FMR den 3. september  2014 var udsendt som bilag. 
Mellemkirkeligt Råd har 25 års jubilæum den 31. januar til 1. februar i København. PAN og HT 

regner med at deltage, og CRPE deltager som rådsmedlem.  Vi har også som udvalg 25 års jubilæum 

næste år. Det kan overvejes, om det skal markeres i forbindelse med årsmødet.  

FMR har vedtaget to satsningsområder, forfulgte kristne og migrantkirker. Desuden er der 

overvejelser om at påtage sig en opgave på asylområdet. 

11.2. Danske Kirkers Råd / Økumenisk Forum (BT/PAN) 
Der afholdes efterårsstævne på Nyborg Strand 

Deltagelse er fri for udvalgsmedlemmer inkl. transport. Man tilmelder sig selv denne gang. Det skal 

ske senest den 15. oktober.  

11.3. Folkekirkens Nødhjælp (HT)  
Der er Rådsmøde den 4. oktober, hvor der bl.a. er andenbehandling af FKN’s  

Vision & Værdier og af den nye globale strategi for 2015-2022 skal vedtages.  

 

12. Eventuelt  
Næste møder:  

Årsmødet den 12. november kl. 18.00 (husk tilmelding) . Derefter følgende 

udvalgsmøder:  

Onsdag den 26. november kl. 16.00–18.00 

Mandag den 23. februar kl. 16.00–18.00 

Mandag den 18. maj kl. 16.00–18.00 

 

Ref.: Henning Thomsen 


