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AGSORDEN STIFTSUDVALGSMØDE 
  Tirsdag den 08.11. 2022 kl. 14,00 
STED Ugilt Sognehus 
DELTAGERE Lise Munk Pedersen (LMK), Morten Krogsgaard Holmriis 

(MKH), Øjvind Jørgensen (ØJ), Anni Buch Hansen (ABH) samt 
 Peder Mørch (PM) 
 Endvidere deltog ad hoc Margit Nørgaard, udpeget til 

kontaktperson til Stiftets Stiftsråd 
--------------------------------- 

 
1.   Velkomst og godkendelse af dagsorden 
      LMK bød, som vært, velkommen til mødet. 
      Dagsorden godkendt med tilføjelse af ”Præsentation af udvalgets medlemmer”. 
 
2.   Præsentation af udvalgets medlemmer       
        
3.   Godkendelse af referat fra 12.02.20    
      Godkendt.   
 
4.   Nye medlemmer af udvalget 
      Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen har udpeget 
      - sognepræst Lise Munk Pedersen, kb, Tolne sogn og 
      - sognepræst Morten Krogsgaard Holmriis, kb, Astrup sogn 
      til udvalget. 
      Velkommen til arbejdet. 
 
5.   Valg  
       a. Formand 
       MKH valgt. 
       b. Sekretær 
       LMK valgt.   
        
6.   Siden sidst 
      a.        
      Covid-19-situationen med manglende intiativer til følgende med undtagelse af Ordkraft. 
      b. Andet 
      Tidligere formand, daværende provst Thomas Reinholdt Rasmussen, er udtrådt af udvalget  
      efter hans valg til biskop over Aalborg Stift. 
      Udvalgsmedlem Kenneth Berg, Løkken har ønsket at udtræde af udvalget. 
      Tak for arbejdet i udvalget – i særdeleshed Thomas Reinholdt Rasmussen, der har været for- 
      mand  for udvalget siden 2013. 
       Nye medlemmer af udvalget. Se pkt. 3. 
       c. Deltagelse i Ordkraft 2022 
       Deltagelsen i år var – efter vores egen opfattelse – en succes. Mange besøgte standen, 
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       købte Bibler og bøger. To eksemplarer af Biblen 2020 blev udloddet. 
       d. Tilskud – budget – Stiftet 2023 
       I mail af 20.09.22 er det meddelt, at vores tilskud/budget i 2023 er kr. 23.000.-    
       e. Bibelselskabets møde 12.10. 
       LMK deltog og refererede.     
     
7.  Kommende arrangement      
     Arrangement – forår 2023 
     a. Forår - Ordkraft 13.-15.04.2023 
     Med årets deltagelse var der enighed om, at vi ønsker at være med i 2023, ligesom det ville  
     være et ”løft”, at standen bliver mere synlig med udvidelse med Stiftets deltagelse med 
     undervisningsmaterialer. 
     Det ville være ønskeligt, at kristen litteratur blev mere synlig ved f.eks. en seance på den store 
     scene med præsentation af en forfatter og dennes bog, der udgives på Bibelselskabets forlag. 
     MHK taler med biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, om han vil være interviewer. 
     PM taler med Charlotte Rørth, der er med i ledelsen af Ordkraft om vores ønske. 
     Ligeledes taler PM med kommunikationsmedarbejder Marie Hoehl Tolstrup i Stiftet 
     (tlf. 3061 1430. – Mail: mhto@km.dk) om fællesstand.     
     PM retter henvendelse til salgskoordinator Kenneth Frank Pedersen i Bibelselskabet 
     (tlf. 3312 7835. – Mail: kfp@bibelselskabet.dk) om Ordkraft. 
     Se svar på MHK’s henvendelse til biskoppen nedenfor. 
 
8. Hvordan afvikler vi vore møder fremover? 
    Grundet lange afstande fra Astrup syd til Frederikshavn i nord) kunne det (måske) være en 
    idé at afvikle hvert andet møde online eller måske i Folkekirkens Hus i Aalborg. 
    Punktet genoptages senere. 
    Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen har givet udtryk for, at han gerne vil afslutte tiden i Stifts- 
    udvalget med et møde i Bispegaarden. 
    PM skriver til TRR, at vi gerne ser en invitation til et møde i uge 5/2023, f.eks. tirsdag 07.02.  
    eller torsdag 09.02. 
 
9. Næste møde 
    Vi afventer respons fra TRR ellers kunne de nævnte dage være vores næste møde, hvor Ordkraft 
    skal planlægges 
 
9. Eventuelt 
    Margit Nørgaard oplyste, at hun, så vidt hendes arbejde gjorde det muligt, gerne ville 
    deltage i udvalgets møder med observatørstatus. 
    MKH og LMP bad om en oversigt over de steder, hvor udvalget har arrangeret møder m.v. 
    PM udarbejde oversigt og eftersender.  
     
 
SVAR FRA BISKOP THOMAS REINHOLDT RASMUSSEN TIL MHK: 
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Fra: Thomas Reinholdt Rasmussen <TRR@KM.DK> 
Sendt: onsdag, november 9, 2022 2:11 PM 
Til: Morten Krogsgaard Holmriis <MKHO@km.dk> 
Emne: SV: Ordkraft 2023  
  
Kære Morten 
  
Tillykke med valget – det er jeg glad for. 
  
Jeg har reserveret d. 13.april til Ordkraft af en eller anden grund. Men ellers kan jeg også d. 14.april og 
gerne en samtale med Søren Holst om hans Messias-bog – det kunne være sjovt.  
  
  
Med venlig hilsen 
Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop 
Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg 
Tlf. +45 98188088, kmaal@km.dk 

 
SE SVAR FRA LEDELSEN AF ORDKRAFT: 
 
Hej Peder. 

 

Sikke en dejlig mail at få fra dig. Vi har også været glade for at have jer med på Ordkraft festivalen. 

Det lyder spændende med samarbejdet om en dobbelt-stand, hvor I også byder ind med en 

forfatteroptræden. 

 

Vi vil gerne give tid på Bibliotekernes scene i Kedelhallen til en forfattersamtale, som I er vært ved. 

I forvejen har vi en aftale om at Thomas Reinholdt Rasmussen skal på scenen torsdag eftermiddag 

og fortælle om hans forhold til litteratur. 

 

Kan vi snakkes ved i december omkring samtalen og tidspunkt? 

 

DBH 

Anine 

 
Venlig hilsen  
 
Anine Sander Kaas 
Projektleder, Ordkraft 
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