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Tilstede: Henning Thomsen (HT), Vibeke Ankerstjerne (VA), Edith Vaihøj (EV), Benedikte Kühle (BK), 
Anne Steenberg (AS), Sten Houmøller (SH), Lea Hoff Ringgård Lauridsen (LEHL) og sekretær Christie 
Roer Askholm (CRA) 
 
Tilstede ved indledning: Christian Roar Pedersen (CRP)  
 
Afbud: Niels Christian Kobbelgaard (NCK), Peter Albek Noer (PAN), Henning Toft Bro (HTB). 
 
 
Indledning ved LEHL  
 
Forslag til dagsorden (Der indledes med smørrebrød) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt.  
 

2. Referat fra sidste møde/siden sidst (Bilag 1)  
• Godkendt. 
• Kommentar: Udvalg ønsker referatet eftersendt, efter indvendingerne er tilrettet 

dvs. det færdige referat, og igen sammen med dagsordenen.  
Følende procedure er vedtaget:  
1. Sekretæren skriver referat udkast, som formanden gennemgår/godkender.  
2. Sekretæren sender ud.  
3. Kommentarer fra udvalget indenfor en uge  
4. Sekretæren tilretter og sender det færdige referat til udvalget.  
5. Referatet vedlægges som bilag til næste indkaldelse.   

 
3. Ansættelse af Christie Roer Askholm som udvalgssekretær 

Bilag 2: Udkast til ansættelsesbevis (efterfølgende revideret af CRA) 
•  
• Det blev vedtaget, at CRA ansættes på en timebasis til en timesats, som nærmere aftales. I 

forbindelse hermed inddrages den overenskomst og ansættelsesansvarlige på Stiftet, 
beskæftigelseskonsulent eller evt. Landforeningen af menighedsråd. 

 
4. Rapport fra Finlandsturen og evt. opfølgning. 

• Evalueringsrapporten fra udvalget ligger ikke klar, den eftersendes af VA og EV.   
Den foreløbige evaluering sendes med referatet ud til hele udvalget, fra VA og EV gennem 
CRA (christie@gmail.com). 

• Økonomi: De budgetterede 40.000 kr. er slet ikke brugt Gruppen fik rabat flere steder, og 
andre ønskede intet honorar.. I bagklogskabens lys kunne deltagerbetalingen være sat lavere.  

• Opfølgning: Nogle af kontakterne i Finland har efterspurgt en tur til DK, for at se nærmere på 
den danske Minikonfirmand-model. 

• Til Årsmødet: Fokus på hvad vi lærte på turen. Der er grundlæggende ikke mange ting, som 
Danmark kan overgå Finland med. Ny overskrift for oplægget ”Hvad lærte vi af det Finske 
kirkeliv”.  

 

Referat for møde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg  
tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 18.00-20:30 i Bispegården, Aalborg 
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5. Årsmøde i Hjallerup 25. november 2019 kl. 18.00-21.45: Yderligere indbydelse og annoncering samt 
endeligt program.  
Bilag 3: Invitationsbrev.  

• Vi reducerer tilmeldingen fra 100 til 65 deltagere.  
• Hvad gør vi for at få deltagere til at komme? 

o Vi må slå på tromme i vore lokalområder.  
o Invitationsbrev: Sendes ud på DAP’en. 

§ Rettelser til Invitationsbrev (CRA):  
1. Titel på taler, Lektor emeritus.  
2. Billeder: VA spørger Helle om billeder til indbydelsen (OBS. få 

personer på billedet, glæde/entausiasme på billedet).  
3. Tidspunkt 18:00-22:00.  
4. Bus arrangeres fra Aalborg, Hjørring, Frederikshavn. (Skal tilføjes i 

tilmeldingen. VA og SH samler op på tilmeldingerne efter 
tilmeldingsfristen og arrangerer kørsel lokalt fra hhv. Hjørring og 
Frederikshavn. HT tager sig af Aalborg. 

o Invitationsbrev, forkortes/tilpasses som Email:  
§ Sendes til tidligere deltagere på årsmødet/vore adresser på Mailchimp.  
§ Sendes til alle MR-formænd i Stiftet  (LEHL finder dem hun kan nå inden 

01.11., CRA finder efterfølgende resten). Provstisekretæren spørges om en liste 
over alle MR-formænd og præster, hvis denne må videregives til os.  

§ Sendes til alle præster i Stiftet (CRA). 
OBS: Det skal sendes ud hurtigst muligt, indenfor en uge. 

o Avisannonce: Nordjyske og Dronninglund lokalavis. (Kombiannonce, 2 spalter + 
billede) HT kontakter og laver aftale med avisen og fremsender annonce senest 10. 
nov.  
OBS: Har nogen et godt billede, som man lovligt må bruge til PR, sendes det til HT 
(altså hvor personerne på billeder har samtykket om brugen af billedet).   

 
• Vi laver en drejebog for forberedelse af årsmødet, så vi ikke skal drøfte alle detaljer hvert år 

(CRA).  
 

6. Økonomi: Status for 2019  
6.1. (Budgetopfølgning - bilag 4 – åbnes med kode Aa123)  
6.2. Vedtaget budget for 2020 
6.3. Nye bestemmelser vedr. brug af stiftsmidler 
 

• Af de resterende midler fra året, besluttedes det i forlængelsen af det seneste års arbejde med 
Danmission i Libanon at bevilge op til 50.000 kr. til at støtte Danmissions projekt: 
Traumeheling af præster i Irak, Syrien og Egypten, som gennemføres af det Mellemøstlige 
Kirkeråd (MECC).  

 
7. Volontørprogram, plan for færdigudvikling og lancering. 

• Vi var måske for friske med at uddelegere opgaver til personer, som ikke sad med til mødet. 
LEHL og SH udgør kernen i arbejdsgruppen. HT indkalder til og deltager i møde i 
arbejdsgruppen i januar.  

 
8. Ansøgninger 

Ingen ansøgninger modtaget 22.10.19  
 

9. Nyt fra arbejdsgrupperne 
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9.1. Mellemøsten – besøg fra Libanon. Evaluering af Adyan besøget og Menighedsbesøget tidligere 
på året.  
Evalueringerne er tilsendt udvalget den 28. oktober.  
Menighedsbesøget: Arbejdsgruppen sender et ekstrakt af deres evaluering til libaneserne, der 
var på menighedsbesøg, og beder dem om at sende en evaluering vores vej. Det overvejes om 
man kunne sende nogle repræsentanter den anden vej på sognebesøg i Libanon.  
Adyan besøget: Vi havde besøg af 2 kristne kvinder, og altså ikke som planlagt en muslim og en 
kristen, da muslimen ikke kunne få visum. Vi er stolte over at 200 unge mennesker har mødt de 
to libanesere, talt med dem og lært om hvordan muslimer og kristne kan leve sammen,  
 

9.2. Asien og Afrika 
• SH: Ingen møder. Det bliver bedre næste år.  

 
9.3. Sachsen og Østeuropa 

• HT: Biskoppen for vores venskabsmenighed i Sachsen er gået fra stillingen pga. fremkomsten 
af et 30 år gammelt skriv af ekstrem karakter, som han udgav i sin studietid. Der frygtes nu 
splittelse i kirken, og de har sendt os et brev, hvor de gør rede for, hvad der er sket. Vi har 
svaret, at vi tænker på dem og beder for dem, samt at vi gerne vil fortsætte og videreudvikle 
samarbejdet med dem. De har straks kvitteret med, at de var de glade for vores opbakning.  

• Hver andet år er der besøg i hvert land, næste gang er der besøg hos dem.  
• Der er behov for en udvidelse af arbejdsgruppen, og vi må hver for sig overveje om vi kender 

nogen som har lyst til det tyske samarbejde.  
 

9.4. Norden og Baltikum (Er formodentlig dækket af pkt. 4). 
Bilag om Grønland, er sendt ud til udvalget 28.10. Erik Balslev Klausen.  

• Der opfordres til at fokusere mere på Grønland.  
• I udvalget har man allerede kort talt om et evt. samarbejde med kirker i Grønland.  

 
10. Nyt fra repræsentationer 

10.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd  
Bilag vedr. Indbydelse, Årsmøde i stiftsudvalg 7-8. februar 2020 er sendt ud til udvalget 28.10 

• VA, LEHL, EV  SH og HT overvejer deltagelse. .CRP deltager om fredagen.  
o Tilmelding med mail til CRA, der står for en samlet tilmelding medio december. 

• Nordic Faith and order meeting. HT orienterede om indbydelsen, som CRP medbragte. Den 
retter sig mod teologer. LEHL kan ikke grundet barsel, og der var ikke andre teologer til stede. 
Mulige emner: PAN eller Helle Rosenkvist.   

 
10.2. Danske Kirkers Råd 

• ”Håb og handling i en trængselstid” – teologisk foredrag på sidste møde var meget svært 
forståeligt.  

• Evaluering af Himmelske dage på Heden. Den gav et pænt overskud, som dog skal dække 
tabet ved svindelsagen.  

• Kontingentstigning er varslet 2020 på 7 %, og yderligere 2% i 2021.  
• Der planlægges en indsamling som konsekvens af tabet ved svindelsagen. 

 
10.3. Folkekirkens Nødhjælp 

Der sker en del ændringer på indsamlingsområdet og herunder mht. sogneindsamlingen. 
Herunder planlægges bla. en decentralisering med støre ansvar lagt ud til indsamlingslederne og 
koordinatorerne.. 
HT tager med bestyrelsen på besøg i Zimbabwe i januar/februar for at se på organisationens 
arbejde der.  
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10.4. Nordjysk kirkedag 
• Der holdes Nordjysk Kirkedag den 16. maj i Folkekirkens Hus med nogenlunde samme 

program som sidste år, hvor man måtte aflyse det.  
• Vibeke er tidligere indvalgt i arbejdsgruppen, men hun har ikke været klar over det, da hun 

ikke er blevet indkaldt til møder. Det får vi rettet op på.  
 
11. Kommunikation/nyhedsbrev: 

• Vi skal gemme billeder fra aktiviteter, møder og ture, så vi har noget til fremtidigt PR.  
• Der sendes en invitationsmail ud til årsmødet, jf. pkt. 5.  
• Nyhedsmails udsendes fremover oftere, heller færre nyheder, men oftere udsendelse.  
• Nyhedsmail mellem årsmødet og jul med følgende indhold: 

1. Finland, - kort ekstrakt fra rapporten EV og VA. Klik til rapporten.  
2. Årsmøde: LEHL skriver kort om årsmødet. CRP tager fotos. CRP tager afslutningen, i 

stedet for HTB, der har måttet melde afbud. 
 

12. Kommende møder  
• Årsmøde 25. november 2019 kl. 18.00-21.45 i Hjallerup  

Følgende møder blev aftalt for 2020:  
• Torsdag d. 13. februar kl 16:00-18:30 
• Tirsdag d. 28. april tirsdag kl 16:00-18:30 
• Tirsdag d. 16. juni kl 16:00-18:30 
• Tirsdag d. 25. aug. Kl 16:00-18:30 
• Onsdag d. 7. okt. Kl 18:00-21:30 
• Årsmøde Tirsdag d. 24. november kl 18 (foreløbigt forslag) 

 
13. Eventuelt 

• Intet at bemærke.  
 


