
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

Indledning ved Henning Langdahl

Til stede: Birgit Thomassen, Christian Roar Pedersen, Henning Toft Bro, Henning 
Langdahl, Henning Thomsen, Johs. Kühle, Lis Andersen, Søren Dosenrode, Christen 
Staghøj Sinding (referent).

Afbud: Peter Albek Noer.

Dagsorden

1. Godkendelse/underskrift af referat fra stiftsudvalgets møde den 11.11. 2013 (bilag)
Referatet blev underskrevet af alle tilstedeværende udvalgsmedlemmer

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 4.2: Rapport fra kommunikationskursus i Geneve; 
nyt pkt. 4.3: Orientering om valg til stiftsudvalget; nyt pkt. 4.4: Konference om ’Det gode samarbejde 
– på tværs i folkekirken’ og nyt pkt. 7.4: Ansøgning om underskudsgaranti, Nordjysk Kirkedag 2014

3. Økonomi
3.1. Økonomioversigt (bilag omdelt) 

Foreløbig økonomioversigt for 2013 forventes at kunne fremlægges til mødet. 
Foreløbig årsoversigt blev omdelt og kommenteret. De samlede udgifter i året forventes at blive 
ca. 8.000,- kr. mindre en budgetteret. Oversigten blev taget til efterretning. Formanden orienterede 
om indførelse pr. 1.1. 2014 af ny opstilling i økonomioversigten, som forventes at gøre 
overskueligheden og muligheden for løbende at følge bevillingerne større.

4. Siden sidst
4.1. ’Baltikum-netværket’ er anmodet om at identificere studerende fra Baltikum til 

Københavns Universitets Church and Culture Program efteråret 2014. Der er endnu ikke 
modtaget tilbagemelding.
Der holdes møde i Baltikum-netværket onsdag den 15. januar 2014, hvor spørgsmålet drøftes og 
det forventes, at der kommer forslag fra netværket til studerende, der kan deltage i programmet. 

4.2. Rapport fra kommunikationskursus i Geneve.
CRPE har sammen med sognepræst Lone Olsen deltaget i to-dages kommunikationskursus på Det 
økumeniske Center i Geneve. CRPE orienterede om kurset. Man kan læse mere på: 
http://www.interchurch.dk/nyheder/nyhed/article/paa-studitur-om-folkekirken-i-verden/

4.3. Orientering om valg til stiftsudvalget. 
Formanden orienterede om, at der ved fristens udløb var indkommet én liste til valget af 4 læge og 
to gejstlige medlemmer af udvalget for perioden 2014-2018. Listens kandidater er derfor valgt.

4.4. Der er modtaget invitation til arbejdskonference den 17. – 18. juni 2014 på Hotel Nyborg 
Strand om ’Det gode samarbejde – på tværs i folkekirken’. 
Invitationen rundsendes til udvalget.
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Referat fra møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 
mandag den 13. januar 2014 kl. 15.00-17.00 i Bispegården, Aalborg

http://www.interchurch.dk/nyheder/nyhed/article/paa-studitur-om-folkekirken-i-verden/
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5. Årsmøderne 2013 og 2014
5.1. Evaluering af årsmødet den 20. november 2013

HT fandt, at forløbet var vellykket med god tilslutning (godt 100 deltagere) 0g gode bidrag. Der 
var tilslutning hertil i udvalget og der har været positive tilkendegivelser fra flere deltagere. 
Formen vurderes at være velfungerende.

5.2. Drøftelse af årsmødet 2014: dato, sted, hovedforedragsholder
Fastsættelse af tid og sted overlades til det nye stiftsudvalg, idet det nuværende udvalg finder 
november måned velegnet.

6. Orientering fra og opfølgning på møde den 26/11 2013 for formændene for stiftets udvalg (bilag)
HT orienterede p.b.a. det udsendte referat fra mødet, herunder om ønsket om øget prioritering fra 
udvalgene af ’fagsider’ på stiftets hjemmeside. Opgaven placeres for Det mellemkirkelige 
Stiftsudvalgs vedkommende hos udvalgets sekretær. Ikke-forbrugte midler kan af udvalgene  
overføres til efterfølgende regnskabsår, idet midler normalt forventes anvendt i det år, hvor de er 
budgetsat. HT præciserede i f.h.t. referatet fra mødet, at referater evt. kan suppleres af interne noter til 
referatet. Disse noter offentliggøres ikke. I forbindelse med fremsendelse af budgetønsker til 
Stiftsrådet bør der fremsendes kort rapport over det foregående års aktiviteter i udvalget.

7. Ansøgninger m.v.
7.1. Forespørgsel vedr. evt. ansøgning om tilskud til deltagelse i Sommerseminar 2014 på Det 

økumeniske Institut i Strassbourg (bilag)
Udvalget ser gerne en ansøgning til formålet.

7.2. Ansøgning om tilskud til venskabsbesøg hos venskabsmenighed i Indien (bilag)
BT forlod mødet under behandling af dette punkt.
Der bevilges et tilskud på kr. 3.000,- pr. deltager, i alt kr. 15.000,-.

7.3. Ansøgning om tilskud til rejseprojekt med besøg af fire unge fra Tanzania (bilag)
JK forlod mødet under behandling af dette punkt.
Der bevilges et tilskud på kr. 20.000,-.

7.4. Ansøgning om underskudsgaranti, Nordjysk Kirkedag 2014 (bilag)
Der ydes en underskudsgaranti på op til kr. 14.000,-. 
Ved kommende arrangementer af denne karaktér foreslås det at søge at afvikle arrangementet i 
samarbejde og samfinansiering med et lokalt sogn.

Der udarbejdes snarest ansøgningsskema til brug ved ansøgning om tilskud fra udvalget, så det sikres, at 
alle relevante oplysninger til behandling af ansøgningerne foreligger.
Ved dette møde er der i alt bevilget tilskud på op til kr. 49.000,-.
Før dette møde er der år til dato bevilget tilskud på op til kr. 0,00.
Efter dette møde er der år til dato bevilget tilskud på i alt op til kr. 49.000,-.

8. Drøftelse vedr. ansættelse af ny sekretær for udvalget pr. 1.4. 2014
Det drøftedes, hvorledes der bedst rekrutteres interesserede til stillingen, herunder om stillingen trods 
sit begrænsede omfang skal ’opslås eksternt’, evt. på stiftets hjemmeside og på intranettet til stiftets 
præster. Den videre procedure drøftes på mødet den 5. marts. Har udvalgets medlemmer inden da 
forslag til mulige emner, meddeles disse til biskoppen.

9. Kommunikation.
9.1. Formanden orienterer mundtligt om status for arbejdet med hjemmesiden med 

foredragsliste med mere. 
HT orienterede og opfordrede udvalgets medlemmer til at sende emner til foredragsliste til ham.

9.2. Emner til kommende nyhedsbreve
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Nordjysk Kirkedag, Migrantarrangement i Apostolsk kirke (Lars Brinth spørges af sekretæren – 
CRPE har billeder til artikel). Orientering om valg af nyt udvalg. Orientering om projekter støttet i 
indeværende år.

9.3. Emner til artikler i kommende numre af Stiftsavisen
Artikel om KV´s generalforsamling (CSS), interview med Naser Khader som oplæg til Nordjysk 
Kirkedag (CRPE følger op i redaktionen).

10. Arbejdsgrupperne
10.1. Sachsen. I.a.b.
10.2. Baltikum/Norden

10.2.1. Der er indkaldt til møde i ’Baltikum-netværket’. Senest opdaterede liste over sogne 
med venskabsforbindelser i Baltikum medsendes (bilag)
Der holdes møde den 15. januar 2014

10.2.2. Lokalt økumenisk arbejde. Programmet for Nordjysk Kirkedag 2014 foreligger nu. 
Arrangementet holdes lørdag den 29. marts 2014 kl. 10-16 i Vesterkær kirke, Aalborg med 
temaet: ’Når troen koster – om religion og politik i Mellemøsten’ med oplæg af Jørgen Bæk 
Simonsen og Naser Khader.

11. Nyt fra udvalgets repræsentationer
11.1. Folkekirkens mellemkirkelige Råd

11.1.1. Protokol fra Rådsmøde 4/13 den 4/12 2013 (bilag)
CRPE orienterede mundtligt fra mødet.

11.1.2. Referat fra møde i KV-arbejdsgruppe den 25/11 2013 (bilag)
CSS orienterede mundtligt.

11.1.3. Møde for MKR, stiftsråd og stiftsudvalg den 31/1 og 1/2 i Vejle. Fra udvalget 
deltager Henning Thomsen, Lis Andersen og Peter Albek Noer. Christian Roar 
Pedersen deltager som rådsmedlem.

11.2. Danske Kirkers Råd / Økumenisk Forum.
Der holdes Økumenisk Efterårsmøde igen i 2014. Der er valgt formand og næstformand for 
komitéen og pr. 1/1 2014 ansat to halvtidssekretærer for Danske Kirkedage 2016 i 
København.

11.3. Folkekirkens Nødhjælp
HT orienterede om, at der er et omfattende arbejde i gang med ny ’fem-års strategiplan’ for 
organisationen.

12. Eventuelt I.a.b.

Mødet slut kl. 16.45
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