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Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent.  

Til dirigent blev efter indstilling fra forretningsudvalget valgt sognepræst Inger 

Margrethe Andersen, Bælum. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Sognepræst Inger Margrethe Andersen, Bælum indledte med at takke for valget, 

hvorpå hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold 

til udvalgets vedtægter § 4. 

 
3. Formandens beretning (vedtægternes § 4 stk. 1) 

Stiftsudvalgets formand sognepræst John Kristensen, Tranum aflagde derpå sin 

beretning for året 2013-2014.  

 

   John Kristensen indledte beretningen med nogle missionsteologiske overvejelser 

under overskriften ”hvor skal vi hen  -  du”? Tiderne er skiftet, og vi kan måske 

godt længes tilbage, men der er ingen vej tilbage.  

 

Historiske betragtninger:    

   Aalborg Stift var det første af Stifterne, der nedsatte et udvalg for Mission. Det 

skete tilbage i 1974 på initiativ af daværende biskop Erik Jensen. I praksis 

fungerede Udvalget i mange år som en slags tænketank, der på mange måder havde 

svært ved at finde sine egne ben. I de senere år er det blevet meget mere konkret, 

hvad Udvalgets arbejder med. Der er kommet noget mere officielt over Udvalgets 

eksistens. I dag vil Udvalget gerne være et sted, et forum, en idébank eller et værktøj 

for præster og menighedsråd i det arbejde, der foregår lokalt, omkring mission. 

 

   I praksis vil det bl.a. resultere i udarbejdelsen af en oversigt over, hvor man kan 

finde kontakter vedrørende det tværkulturelle samarbejde. 

 

   Det er blevet meget mere konkret nu, spørgsmålet ”hvor skal vi hen  -  du”? 

 

Vores Mission  -  eller GUDs? 

   Spørgsmålet er i øvrigt måske ikke så meget, hvad vi vil, men hvad GUD vil. 

Missionen er ikke vores. den er GUDs, og den retter sig imod det hele menneske, 

både sjæl, ånd og krop. 



 
 

 

   Er GUD kærlighed, er han også mission  -  lød en tese! 

   

   John Kristensen overvejede i forlængelse heraf, om vi måske fremhæver begrebet 

Folkekirke mere, end det kan bære. Måske var det mere relevant at lægge vægt på, 

at kirken er GUDs kirke, mere end den er folkets. 

 

   Kirke og mission er to alen ud af eet stykke, og der er ikke noget statisk her.  

 

   Alt er i bevægelse i vores tid. Mission ændrer sig fra dag til dag og fra sted til sted 

både hvad angår form og indhold. Drivkraften er Helligånden, og Helligånden kan 

som bekendt ikke fanges og spærres inde. Tidligere var mission ret eentydig. I dag 

går den i alle retninger og på alle planer  -  for egen regning får jeg lyst til at 

henvise til Johannes Evangeliet kap 3 vers 1ff. særligt måske versene 7 og 8. 

   

   Alle disse betragtninger mundede ud i nogle overvejelser om, hvilke opgaver der 

er begyndt at trænge sig på  -  ikke mindst spørgsmålet om situationen her i 

Danmark. 

 

   Før John Kristensens indlæg på Årsmødet havde professor Viggo Mortensen holdt 

et særdeles spændende foredrag under overskriften ”Folkekirken udfordret  -  er 

Danmark et missionsland”. Viggo Mortensen endte med at nikke ”ja” til det 

spørgsmål, og John Kristensen endte samme sted. 

 

   Vi er nødt til at have fokus på vort eget land.  

 

Samarbejde i Stiftet 

   I det arbejde står Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission ikke alene her i Aalborg 

Stift. To andre Stiftsudvalg arbejder med på samme tema med hver deres 

udgangspunkt. Det er Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde og Det 

mellemkirkelige Stiftsudvalg. 

 

   Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission i Aalborg Stift arbejder målrettet mod at 

skabe større og bredere kendskab til udvalgets arbejde ved bl.a. at få inddraget 

repræsentanter for de enkelte sogne og provstier i udvalgets arbejde. Ifølge 

Udvalgets vedtægter skal alle provstier i Aalborg Stift f.eks. være repræsenteret i 

udvalget. Det er ikke tilfældet p.t., men der arbejdes på sagen. 

 

De forfulgte kristne 

   Udvalget er opmærksom på de vanskelige vilkår, der bydes kristne rundt i verden. 

I den sammenhæng ønsker Udvalget at være med til ”at samle op” kirkeligt og 

menneskeligt, når forfulgte kommer her til landet. 

 

Stiftsudvalgets fremtid 

   Som andre mangler Udvalget ressourcer til sit arbejde. Derfor foreslås det, at der 

til et præsteembede lægges en forpligtigelse på f.eks. 20% øremærket til arbejde i 

Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission. 

 

Projekter 

   Stiftsudvalget støtter konkret et projekt ude i verden med økonomiske midler. De 

seneste fire år har det været et arbejde med forkyndelse for børn i Etiopien ”GUDs 

ord i børnehøjde”. Det projekt afsluttes med årets udgang. Udvalgets nye projekt 

går på at yde ”teologisk førstehjælp til det anglikanske stift Bo i Sierra Leone.   

 



 
 

Afslutning 

   John Kristensen sluttede sin beretning med at rette en varm tak til Rebild provsti, 

til Bælum Menighedsråd, til sognepræst Inger Margrethe Andersen, til biskop og 

Stiftsråd, til alle praktiske hjælpere og til undertegnede for samarbejde, velvilje og 

indsats i forbindelse med forberedelse til og afvikling af Årsmødet. 

 

   Beretningen blev godkendt med akklamation. 

   

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab (vedtægternes § 4 stk. 1) 
Kasserer for Stiftsudvalget Villy Sørensen, Nr. Sundby fremlagde derpå Udvalgets 

regnskab for regnskabsåret 1/9-2013 til 31/8 2014. Det blev oplyst, at det fremlagte 

regnskab er meget beskedent, idet hovedparten af Udvalgets økonomiske midler 

beror på tilskud fra Stiftsrådet, og regnskab for disse midler føres og revideres af 

Stiftsøvrigheden, hvorfor de ikke skal fremlægges på Udvalgets årsmøde. 

   Regnskabet udviser samlede indtægter på 1.450,74 kr. De samlede udgifter er på 

670,00 kr. Kontant beholdning primo var på 12,00 kr. Indestående primo på 

bankkonto var 1.373,30 kr. Kontant beholdning er ultimo på 12,00 kr. Indestående 

på bankkonto ultimo er 2.154,04 kr. Regnskabet balancerer med 2.836,04 kr. 

Regnskabet revideret af Stiftsøvrigheden ved Lene Mogensen og Helle Hindsholm 

den 5. september 2014. Regnskabet godkendt. 
 

5. Fremlæggelse af forslag til reviderede vedtægter (vedtægternes § 6). Ændringen 

vedrører vedtægternes § 4, hvor det nuværende punkt 4 ønskes slettet. 

Vedtaget med den tilføjelse, at vedtægterne bringes i overensstemmelse med de 

faktiske forhold. Dette får betydning for vedtægternes § 4 stk. 3, hvor der står: valg af 

2 delegerede til Folkekirkens Mission.  

   Dette ændres til: valg af én delegeret til årsmøde i Det mellemkirkelige Råd. 

 
6. Valg af formand for Stiftsudvalget (vedtægternes § 4 stk. 2) 

Der var genvalg til John Kristensen. 

7. Forretningsudvalgets sammensætning. 
Siden sidste årsmøde er Ole Valsson, Hirtshals indtrådt i Stiftsudvalget og i 

Forretningsudvalget som repræsentant for Tværkulturelt Center.   

 
8. Valg til Forretningsudvalget. (På valg er: John Kristensen og Grethe Hedemann Sørensen. 

Villy Sørensen er indsuppleret til 2014 med mulighed for at fortsætte ved fornyet indsupplering) 

Der var genvalg til både John Kristensen og Grethe Hedemann Sørensen, ligesom 

Villy Sørensen på ny blev indsuppleret frem til 2016 

 
9. Valg af delegeret/delegerede til Årsmøde i Det Mellemkirkelige Råd (vedtægternes § 4 

stk. 3) 
Idet henvises til vedtagelserne under punkt 5 blev Finn Carpentier valgt som 

delegeret og Grethe Hedemann Sørensen som suppleant. 

 

 

10. Eventuelt. 
Der var intet under eventuelt, hvorpå dirigent/ordstyrer Inger Margrethe Andersen 

takkede, fordi Stiftsudvalget havde ønsket at holde sit Årsmøde i Bælum. Derpå 

kunne hun afslutte sit hverv med at konstatere, at alt var forløbet i god ro og orden. 

 

Referat ved Finn Carpentier 


