
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

Stedet for årsmødet skifter fra år til år- vi har både været i Frederikshavn, Nykøbing Mors og 
Aalborg.

I 2017 bliver det i Østervrå mandag den 27. november.

Mødet kommer til at foregå i Østervrå Idræts- Og 
Kulturcenter, Bredgade 6, 9750 Østervrå

Praktisk info om tilmelding: se næste side

Spisning
Der serveres et måltid ved mødets begyndelse kl. 18.

Det mellemkirkelige stiftsudvalg er vært ved dette.

Derpå er der et indholdsrigt og spændende program, og 
specielt i år bliver der også mulighed for at få indfly-
delse på, hvem der skal sidde i det mellemkirkelige 
stiftsudvalg i de kommende 4 år. Stiftsudvalget får 
endda et bredere  mandat– se nærmere på næste side

Program
18:00 Spisning

Musikalsk indslag ved afslutnngen af spisningen

19:15 Det Lutherske Verdensforbunds Generalforsamling i Namibia  havde nordjysk
          deltagelse – sognepræst Peter Albeck Noer var med som delegeret og vil berette
          om sine mange spændende oplevelser i det sydlige Afrika (jfr. nyhedsbrevet fra
          august)

19:40 Beretning fra en mellemkirkelig besøgsrejse til Sachsen 

Det mellemkirkelige stiftsudvalg har en mangeårig venskabsforbindelse med et
stift i Sachsen, og i år har der atter været en gruppe afsted,
Hør om de spændende indtryk fra et lidt anderledes kirkeliv (se også side 3-4)

20:00 valghandling. 
          Kandidater er opstillet på forhånd, men de får her lejlighed til at præsentere sig
          - og så er det den fremmødte forsamling, der bestemmer sammensætningen

20:55 Libanon

Når mødet holdes, er en rejsegruppe netop kommet hjem fra et venskabsbesøg i
Libanon – hør om deres oplevelser

    21:30 Afslutning ved biskoppen
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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

Spændende valg til stiftsudvalg 
- med nyt udvidet mandat

Det mellemkirkelige stiftsudvalg vælges for 4 år ad gangen, og ved nytår udløber perioden.
Der vil derfor – udover de spændende beretninger- blive afholdt en valgforsamling på 
årsmødet.

Mellemkirkeligt Stiftsudvalg arbejder med økumeniske og internationale kirkelige 
relationer. 

Det er også Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, der udpeger stiftets repræsentanter i Folkekir-
kens Mellemkirkelige Råd, Danske Kirkers Råd og Folkekirkens Nødhjælps Råd. 

Ved årsskiftet sker der en sammenlægning af det mellemkirkelige stiftsudvalg og stifts-
udvalget for ydre mission, hvilket betyder, at det nye stiftsudvalg også har til opgave at 
beskæftige sig med folkekirkens internationale mission i stiftet.

Har du lyst til det, er der nu mulighed for at deltage i dette arbejde. Både  menighedsråds-
medlemmer og andre, der interesserer sig for udadvendt kirkeligt arbejde, kan stille op. 

Udvalget skal have såvel gejstlige som læge medlemmer. Valgbare som gejstlige medlem-
mer er præster, der er medlemmer af stiftets menighedsråd. Alle andre kan opstilles, når de 
blot opfylder betingelserne for at kunne vælges som menighedsrådsmedlem i stiftet.

Udvalget kommer til at bestå af  11 medlemmer:

Ialt 8 valgte medlemmer, heraf mindst 2  gejstlige og mindst 4  læge.

Derudover 2 medlemmer, der er udpeget af stiftsrådet, samt biskoppen

Desuden skal der vælges mindst 2 læge og 1 gejstlig suppleant for de valgte medlemmer. 

Du opstiller en kandidat ved før den 1. november 2017 at sende en mail til 
mellemkirkeligt@gmail.com med angivelse af vedkommendes navn, personnummer, 
adresse, telefonnummer og e-mail adresse. I mailen skal det oplyses, om den opstillede
er gejstlig eller læg, og bekræftes, at den opstillede person har indvilliget i at opstille. 
Men der kræves ingen stillere.

Det nye udvalg vælges af de fremmødte på årsmødet i Østervrå mandag den 27. November

OBS:  Ovenstående er skrevet under forudsætning af, at stiftsrådet godkender nye vedtæg-
ter ved andenbehandlingen på sit novembermøde. Men der var ingen forbehold ved første-
behandlingen.

2

Sådan melder du dig til
Af hensyn til spisningen er det absolut nødvendigt, at du er tilmeldt på forhånd.

Det sker ved at sende en mail til mellemkirkeligt@gmail.com
Vi har brug for dit navn og en kontaktoplysning, mailadresse og/eller mobilnummer.

Vi vil gerne hjælpe med at sætte deltagere fra samme område i forbindelse med 
hinanden for at arrangere samkørsel, hvis det ønskes. Hvis du ønsker samkørsel – 

eller vil tilbyde det – skal vi også bruge en fysisk adresse.
SIDSTE TILMELDINGSFRIST ER LØRDAG DEN 18. NOVEMBER


