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N Y H E D S B R E V 
December 2012 – Januar 2013 

 
 

 

Læs i dette nyhedsbrev om: 
 

 Ungdomskonference i Bethlehem i juli 2013 

 Stewards til Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Sydkorea 

 Rapport fra studietur til Kenya og Zambia 

 ’Mission, mellemkirkelighed og religionsmøde’ – et vellykket årsmøde 

 Danske Kirkedage 9. – 12. maj 2013 

 Tilskud til mellemkirkelige aktiviteter 
 

 

 

 

 

Det økumeniske Center Sabeel i Jerusalem og svenske 

Diakonia inviterer unge mellem 18 og 35 til Global Young 

Adult Festival med temaet Moving Mountains, Reshaping 

the World. Eventen finder sted den 1. – 6. juli 2013 i 

Palæstina/Israel. Prisen for deltagelse er 500 USD. For 

yderligere 500 USD kan opholdet forlænges med en uge til 

besøg på en række af områdets helligsteder og til at opleve 

andre dele af områdets historie og kultur.  

 

Find mere information samt tilmeldingsblanket på Sabeels 

hjemmeside: www.sabeel.org. 

 

 

 

 

 

 

 

Få en unik økumenisk oplevelse som steward ved KVs generalforsamling den 23. oktober til 10. 

november i Korea 
 

Stewards er unge, der hjælper med alt det praktiske ved afviklingen af møder. At være steward kan være 

hårdt arbejde, men det er også en unik økumenisk oplevelse af samvær med andre unge fra forskellige 

kirker, lande og kulturer, og der er garanti for spændende oplevelser og nye indsigter. 
  

Læs mere om programmet på KVs hjemmeside (http://www.oikoumene.org/en/news/news-

management/eng/a/article/1634/apply-now-assembly-stewa.html). 
 

Alle unge, der er mellem 18 og 30 på tidspunktet for generalforsamlingen, kan ansøge, og man søger 

direkte til KV ved hjælp af ansøgningsskema (findes på Folkekirkens mellemkirkelige Råds hjemmeside: 

http://www.interchurch.dk/fileadmin/interfiles/Invitationer/KV/Assembly_Stewards_Programme_Applica

tion.pdf ). Ansøgningsfristen er 7. februar 2013. 

Moving Mountains, Reshaping the World - Global Young Adult Festival 2013 
Ungdomskonference for 18-35 årige fra hele verden på Sabeel i Bethlehem 

Kirkernes Verdensråd søger stewards 
til generalforsamlingen i Sydkorea i oktober 2013 

http://www.sabeel.org/
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/apply-now-assembly-stewa.html
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/apply-now-assembly-stewa.html
http://www.interchurch.dk/fileadmin/interfiles/Invitationer/KV/Assembly_Stewards_Programme_Application.pdf
http://www.interchurch.dk/fileadmin/interfiles/Invitationer/KV/Assembly_Stewards_Programme_Application.pdf
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Sammen med ansøgningen skal der 

vedlægges en anbefaling. Denne kan 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd være 

behjælpelig med, hvis ansøger er 

medlem af folkekirken.  
 

Man skal selv betale rejsen, men der er 

mulighed for at søge støtte forskellige 

steder, fx stiftsråd eller stiftsudvalg for 

mellemkirkeligt arbejde (kontakt 

stiftsudvalget for nærmere info), den 

lokale kirke, Økumenisk Ungdoms 

aktivitetspulje (ansøgningsfrist 1. marts) 

eller Folkekirkens mellemkirkelige Råd 

(ansøgningsfrist 31. marts). 
  

Kontakt gerne Folkekirkens 

mellemkirkelige Råds sekretariat 

(www.interchurch.dk)  med eventuelle 

spørgsmål samt for information om 

anbefaling og muligheder for støtte. 

 

 

 

 

 

Noter fra en studietur til Afrika  
- arrangeret af Præstehøjskolen i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 

 

I starten af oktober blev Afrika – først Kenya og derefter Zambia – invaderet af en snes danske præster, 

heriblandt to fra Aalborg stift, der havde sat sig for at se nærmere på nogle af de afrikanske kirkers 

aktuelle vilkår. F.eks. besøgte vi i storbyen Nairobi, Kenyas hovedstad, et par af de hastigt voksende 

megakirker, der skyder frem overalt på kontinentet. Det ville jo ikke være ringe, om man kunne få nogle 

tips med hjem om, hvordan man får fuldt 

hus til flere gudstjenester hver søndag – i 

de største kirker sammenlagt omkring 10-

12.000 mennesker pr. søndag.  Hvad er 

hemmeligheden, og hvordan gør man? 

 – Det fik vi naturligvis ikke noget 

firkantet svar på. Til gengæld fik vi et kik 

ind i en verden med et utal af forskellige 

kræfter der kæmper med og mod 

hinanden i et stort virvar, hvor det i 

værste fald handler om at overleve – i 

bedste fald om at finde en ny identitet 

midt i alle forandringer. Vi hørte om 

rodløsheden, hvor familiebåndene løsnes 

i takt med at folk flytter fra land til by. Vi 

hørte om folks søgen efter nye fællesskaber, hvor svaret for mange var de karismatiske kirker, hvor sang 

og musik og begejstret spontan bøn sætter dagsordenen for gudstjenesten – og samtidig giver mange et 

kærkomment pusterum, hvor man i nogle timer kan lægge afstand til hverdagenes slid og slæb med at 

overleve fysisk og psykisk i storbyen.   

Indtryk fra en studietur til Kenya og Zambia 

http://www.interchurch.dk/
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Vi hørte også om overfladiskhed – malende beskrevet med udtrykket, at kristendommen i Afrika er ”en 

mil lang og en tomme dyb”, om en stadig strøm af nye karismatiske kirker med selvbestaltede præster og 

prædikanter uden teologisk træning, om præster der bliver rige, fordi velmenende kirkegængere yder 

flittige bidrag til de mange indsamlinger 

ved gudstjenesterne - indtægter, som der 

ikke nødvendigvis er kontrol med, og som 

der heller ikke betales skat af. Vi mødte 

en kirkeleder, der var startet som 

gadeprædikant for 20 år siden og nu var 

biskop i sin egen kirke, medlem af 

parlamentet og viceminister og – hørte vi 

senere – nu en af landets rigeste personer, 

- bl.a. ejede kirken et par ejendomme, som 

nu skulle rives ned og erstattes af to 14 

etagers bygninger, forbundet med en 

tunnel under gaden.  

Efterhånden som turen skred frem og 

indtrykkene hobede sig op, blev vi også 

tvunget til at se realiteterne i øjnene – at 

Afrika og de afrikanske kirker 

(naturligvis) er alt for sammensat og alt 

for forskelligartede til at de kan beskrives 

med én formel. – På samme måde, som 

man ikke kan beskrive den danske 

folkekirke med alle dens forskeligheder – eller for den sags skyld en gruppe præster på tur til Afrika – 

med en enkelt formel.  Et vigtigt ord blev mangfoldighed – og dernæst naturligt spørgsmålet: Hvad er det 

så, der binder os sammen tværs igennem mangfoldigheden – og sågar også det mere grundlæggende – og 

smertelige spørgsmål: Er vi overhovedet bundet sammen – eller oplever vi forskelle, der er så store, at vi i 

praksis ikke kan samles omkring en fælles bekendelse af vores kristne tro? 

Disse spørgsmål – og eksempler på svar – mødte vi ikke som principielle, teologiske overvejelser, men i 

form af konkrete historiske hændelser: I Zambia hørte vi eksempler på, at kirkerne har været i stand til at 

stå sammen omkring krav til regeringen med en sådan styrke, at regeringen var nødt til at lytte. I Kenya 

har man omvendt været igennem en traumatisk oplevelse af at se de seneste års blanding af etniske og 

politiske konflikter i landet splitte kirkerne på kryds og tværs – med alt hvad det har betydet af 

menneskelig lidelse og tab af troværdighed.  

Hjemme igen – men stadig inden alle indtryk har bundfældet sig – står turen som en stærk og nyttig 

oplevelse af, at de grundlæggende udfordringer – tværs igennem alle forskelle – på mange måder er de 

samme i kirkerne i Afrika og hos os selv. Fordelen ved at besøge hinanden er, at vi kan spejle os i 

hinanden – og ved hjælp af spejlet lære en masse om os selv. 

 

Mogens Jeppesen, sognepræst i Boddum-Ydby 

 

 

 

 

 

 
 

Hele 100 deltagere fra hele stiftet!  

’Mission, mellemkirkelighed og religionsmøde’ 
Årsmøde i Fjerritslev mandag den 26. november kl. 18.00 



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 
 

 4 

Så mange havde takket ja til invitationen til årsmøde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Fjerritslev 

Kirkecenter den 26. november, hvor Leif Munksgaards personlige og engagerede oplæg om ’Det 

respektfulde møde mellem religionerne’ gjorde indtryk på alle. Indlæg fra tre af stiftets sogne om 

erfaringer med venskabsrelationer i Tanzania, Sierra Leone og Indien understregede, at der er megen 

inspiration og meget ’afkast’ til det lokale liv i sognet i sådanne venskabsforbindelser. Konklusionen var 

klar: bare klø på! – en 

opfordring, der hermed er 

givet videre til alle, der 

overvejer at etablere en 

venskabsforbindelse med en 

eller flere menigheder uden 

for landets grænser. 

Mødedeltagerne fik lejlighed 

til at være de første, der på 

en helt nyskrevet melodi af 

Claus Brinch sang den 

salme, som salmedigteren 

Holger Lissner har skrevet 

til næste års Danske 

Kirkedage i Aalborg. 

Desuden rummede aftenen – 

inden biskop Henning Toft 

Bro sluttede aftenen af - 

beretning om det forløbne års arbejde i stiftsudvalget ved udvalgets formand, Henning Thomsen, 

Aalborg. Beretningen kan læses på stiftets hjemmeside: http://aalborgstift.dk/udvalg/det-mellemkirkelige-

stiftsudvalg/. 

 

Danske Kirkedage 2013 
Læs alt om kirkedagene 9. – 12. maj 2013 på www.kirkedage.dk 

 

Programfolder om kirkedagene kan hentes elektronisk på hjemmesiden. Her finder I også 

studiemateriale ud fra kirkedagenes tema: ’Menneske, hvor er du?’ 

Oplysninger om tilmelding, deltagerpriser, overnatningsmuligheder m.v. er også på hjemmesiden 

 

 
 

www.danskekirkedage.dk og www.facebook.com/kirkedage 

http://aalborgstift.dk/udvalg/det-mellemkirkelige-stiftsudvalg/
http://aalborgstift.dk/udvalg/det-mellemkirkelige-stiftsudvalg/
http://www.kirkedage.dk/
http://www.danskekirkedage.dk/
http://www.facebook.com/kirkedage


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 
 

 5 

 

 

 

 

 
Arbejder I med mellemkirkelige projekter eller har I planer om at gøre det, så kan I søge om økonomisk 

støtte hos Det mellemkirkelige Stiftsudvalg.  
 

Der gives primært tilskud til:  

•         Initiativer vedr. venskabsforbindelser 

•         rejser, studieture, enkeltpersoners studie/besøgsrejser 

•         konferencer og møder 
 

Tilskud gives normalt under hensyntagen til følgende kriterier: 

•         nyskabende og/eller økumeniske initiativer  

•         tilhørsforhold til og (folke)kirkeligt engagement i stiftet 

•         initiativer for og med unge  

•         Mulig spredningseffekt 
 

Normalt stilles krav om egenbetaling eller medfinansiering på sogne- eller på provstiplan. 
 

Der er ikke noget ansøgningsskema. Ansøgning, med redegørelse for, hvad der søges til og samlet 

budget, sendes pr. mail til Det mellemkirkelige Stiftsudvalgs formand, Henning Thomsen: 

henning.thomsen@vip.cybercity.dk . Yderligere oplysninger kan fås hos formanden eller stiftsudvalgets 

sekretær. 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev fra Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 
Gå ind på www.aalborgstift.dk og tilmeld dig under punktet: ’Modtag nyhedsbrev’. 
 

’Nyhedsbrev fra Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg Stift’ udsendes 4-6 gange om året til menighedsråd, præster og 

abonnenter. 
 

Det er tilladt at bruge artikler, billeder m.v. fra nyhedsbrevet i kirkeblade og lignende. Husk blot kildeangivelse. 
 

Henvendelse til stiftsudvalget kan ske til udvalgets sekretær: 

studenterpræst Christen Staghøj Sinding, Furrebyvej 12, 9480 Løkken, Tlf: 40 34 90 96. E-mail:  css@km.dk 
 

Stiftsudvalgets kontonummer til indbetaling af støttebeløb til udvalgets projektsamarbejder:  

reg.nr. 1552 kontonr. 0003976335. 

Få støtte til jeres mellemkirkelige aktiviteter 

mailto:henning.thomsen@vip.cybercity.dk
http://www.aalborgstift.dk/
mailto:css@km.dk

