
 

 

 

 

 

 

 

 

1. december 2014 

 

Referat af F.U. mødet mandag den 1. december 2014 i Bispegården,  
Thulebakken 1, 9000 Aalborg. 

 

Til stede på mødet var:  John Kristensen, Inge Ralbjerg, Kirsten Nielsen, Niels Christian 
Kobbelgaard, Julie Laursen, Ole Valsson og Finn Carpentier. 
Fraværende efter afbud:  Villy Sørensen; Grethe Hedemann Sørensen og Pia Merete Ploug 
Kirkegaard.   
Indledning ved Finn Carpentier. Salme DDS 74. Udgangspunkt for andagten 3. Mosebog 19,33-34. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

     John Kristensen udtrykte stor ”tak” til de medlemmer af F. U. og andre, der havde været med til at 
pakke udvalgets forsendelse til menighedsrådene mandag den 17. november 2014 i Bispegården. Selv 
havde han ”kun” været med til at lede og fordele arbejdet, mens andre trak det store læs. ”Tak” til 
hver enkelt. 
     Det blev konstateret, at dagsordenen mangler et punkt 10a, der kommer til at lyde: Nyt fra 
selskaber, komiteer m. fl. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

     John Kristensen oplyste, at han - i overensstemmelse med notat i mødereferatets punkt 1 stk. 2 - 
havde meddelt Mads Bang Simonsen, at han betragtes som udtrådt af Stiftsudvalget og af 
Forretningsudvalget. Det synes at være taget til efterretning. 
     John Kristensen har haft kontakt til Anne Grethe og Per Rasmussen med henblik på en konklusion og 
afrunding af Udvalgets projekt ”GUDs ord i Børnehøjde”. Der har været både lydhørhed og positiv 
interesse herfor, men der foreligger ikke noget konkret endnu. John Kristensen følger op på sagen. 
     Referatet godkendt. 

 
3. Løbende sager  -  ’Guds ord i børnehøjde’, repræsentant fra kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, 

takkeskrivelser. Den Arabiske Menighed. 
     Projekt ”GUDs ord i børnehøjde” se punkt 2. 
     Der forelå en takkeskrivelse fra Nikolaj Smidt, som har fået 2.500 kr til tværkirkeligt projekt i 
Sydamerika, bl.a. i Honduras og Nicaragua, jf. sidste mødes punkt 7 stk. 3. 
     Nikolaj Smidt har samtidig givet tilsagn om at komme med et indlæg om sit virke på Årsmødet 
søndag 25. oktober 2015 i Folkekirkens Hus i Aalborg. 
     Der forelå ligeledes en takkeskrivelse fra Brønderslev kirke for ydet støttebeløb til tværkulturel 
sommerlejr, jf. sidste mødes punkt 7 stk. 2. 
     John Kristensen kunne oplyse, at der fra den arabiske menighed igennem Elias Haddad var blevet 
udtryk stor glæde over vores repræsentation ved den dansk-arabisk-kurdiske konference 16.-19. 
oktober 2014 i Margrethekirken. Der synes at være god basis for samarbejde med menigheden. 
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     Listen over arbejdende og tilstedeværende Missionsselskaber i Aalborg Stift bør gennemgås af 
hensyn til den kontakt, der bør være mellem Stiftsudvalget og Missionsselskaberne. Konkret blev Afrika 
in touch nævnt. 
 

4. Økonomien ved Villy Sørensen og John Kristensen 
     Villy Sørensen fraværende efter afbud, hvorfor John Kristensen tog over og kunne oplyse, at 
Udvalget råder over to kasser:  en, der beror i Stiftsregi og en noget mindre, som føres af Villy 
Sørensen. Det blev oplyst, at der til denne sidste var indkommet 5.000 kr siden udsendelse af brevet 
medio november til Menighedsrådene. 
   Om udsendelsen af brev og informationsmateriale kunne Kirsten Nielsen i øvrigt oplyse, at 
Tværkulturelt center i Brønderslev havde udtryk stor glæde. 
   John Kristensen gjorde opmærksom på, at vi forlods havde brugt et mindre beløb af budgetmidlerne 
for 2015. 

 
5. Migrantmenigheder og kontakt til menighedsrådene samt migrantpræst 

     Det synes at stå fast, at Pia Merete Ploug Kirkegaard indtræder i Stiftsudvalgets Forretningsudvalg. 
Som anført ovenfor var hun ikke til stedet på mødet her pga. sygdom. 
     Der udspandt sig en livlig diskussion om Stiftsudvalgets arbejde blandt migranter og i 
migrantmenigheder, idet Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg arbejder med det samme. Biskoppen har 
sagt ”god” for og ønsker vel, at vi skal fortsætte med det arbejde, vi er i gang med, men for ikke at gøre 
arbejdet to gange og gå hinanden i vejen, vil Niels Christian Kobbelgaard tage kontakt med biskoppen 
med henblik på at få en afklaring af, hvem der gør hvad. 
     Der bør udarbejdes en strategiplan for, hvordan vi i Stiftsudvalget får dannet provstikomiteer rundt i 
Stiftet og for, hvordan vi får kontakt til komiteerne og opretholder den. Niels Christian Kobbelgaard vil 
arbejde videre med sagen  -  ja, han vil ligefrem bruge sin juleferie på projektet! Formentlig vil vi på 
næste møde, torsdag 29. januar 2015 få forelagt et forslag. 
     For at finde størst lydhørhed og forståelse ude i sognene og i provstierne vil det være en god idé at 
gøre tingene konkret. En provstikomite skal have noget konkret at forholde sig til få at få ejerskab til 
det  -  en tanke, der bør indgå i det fremtidige arbejde. 
 

6. Næste års årsmøde, søndag 25. oktober 2015 i Folkekirkens Hus, Aalborg. Er de forskellige aftaler på 
plads? 
     Folkekirkens Hus tages formentlig i brug omkring 1. oktober 2015, så alt skulle være på plads til 
årsmødet oplyser Niels Christian Kobbelgaard. Til Årsmødet bør alle provstisamråd i Stiftet inviteres for 
på den måde at give dem et indblik i, hvad Folkekirkens Mission er for en størrelse. 
     Som anført under punkt 3 vil der blive et indlæg ved Nikolaj Smidt. 
     Årsmødedagen begynder med gudstjeneste i Budolfi kirke klokken 14.00, hvor biskoppen prædiker. 
Derefter fortsættes i Folkekirkens Hus med kaffebord, foredrag og generalforsamling. 
     Udgifterne til årsmødet afholdes af Budolfi provsti.  

 
7. Reformationsjubilæet 

     Sophie Nordentoft, der netop er rejst til Madagaskar, har en officiel indbydelse fra Aalborg Stift med 
til Madagaskars Lutherske Kirke med henblik på deltagelse i reformationsjubilæet i 2017. 

 
8. ’Teologisk Førstehjælp’ (projekt og muligt projekt) 

     Teologisk Førstehjælp er Stiftsudvalgets nye missionsprojekt fra januar 2015. Projektet handler om 
at uddanne nye præster og kirkelige medarbejdere i Sierra Leone efter de store tab, man har lidt. 
     Det er menighederne i Aalborg Stift, der skal betale, og derfor skal der en folder ud til 
menighedsrådene om projektet. Udsendelse heraf vil finde sted i foråret 2015. Vi bruger den folder, 
som Mission Afrika har lavet, men får den forsynet med Stiftsudvalgets logo på forsiden og ændrede 
bankkontooplysninger på bagsiden, idet Udvalget ønsker, at de indsamlede midler skal kanaliseres 
igennem Stiftsudvalget og ikke fremsendes til Mission Afrika direkte. 
     John Kristensen tager kontakt til Mission Afrika med henblik på udarbejdelse af folder med de 
ønskede ændringer. 
     Finn tager kontakt til Niels Clemmensen mhp. oprettelse af mapper og undermapper på 
hjemmesiden til brug for nyhedsbreve og andet i forbindelse med det nye missionsprojekt. I den 



forbindelse bør der laves en lidt almen skrivelse om projektets indhold. Denne skal ligge på 
hjemmesiden 

 
9.    Ansøgning til menighedsrådene 
            Ansøgning til menighedsrådene er udsendt, og der er i øjeblikket indkommet 5.000 kr. jf. punkt 4. 
  
10.  Mellemkirkeligt nyt, øvrigt nyt  
             Kirsten Nielsen havde deltaget i årsmøde i Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg. 
 
10a.  Nyt fra selskaber, komiteer m. fl. jf. punkt 1. 

Vi savner en repræsentant for børne- og ungdomsorganisationerne i Aalborg Stift. Kirsten Nielsen 
          oplyste, at hun havde haft kontakt til Inge Bech Hansen, der var interesseret, men som havde trukket 
          sig efter forlydender om, at der var udpeget et medlem. Kirsten Nielsen følger op på sagen. 
               Intet at bemærke fra Missionsselskaberne-  
 
11.  Eventuelt – herunder næste møde samt indleder til samme 
             Kirsten Nielsen har lovet at stå stand by til Årsmødet i Det mellemkirkelige Råd  
        31. januar  -  1. februar 2015. 
             Næste møde  -  ekstraordinært møde  -  afholdes torsdag 29 januar 2015 klokken 10.30  -  12.00 hos  
       domprovst Niels Christian Kobbelgaard, Dronning Christines Vej 20, Aalborg. Niels Christian  
       Kobbelgaard indleder. 
            Næste ordinære møde afholdes tirsdag 7. april 2015 klokken 10.00  -  13.00 i Løvvangens 
       Kirkecenter, Strubjerg 167, 9400 Nørresundby. Ole Valsson indleder. 
 
 
 
 
 
 
Således opfattet og samlet af mig! 
 
 
 

Med venlig hilsen og glædelig advent 

Finn Carpentier 

sekretær 

Formand for Stiftsudvalget:  
                  Sognepræst John Kristensen, Østbakken 4, 9460 Brovst. Tlf. 98 23 50 37. Mail jokr@km.dk 
Stiftsudvalgets kontonummer:  9374 456-70-98-465 

Stiftsudvalgets hjemmeside: http://aalborgstift.dk/udvalg/folkekirkens-mission/ 
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