Udvalget for folkekirkelig mission i Vesthimmerland Provsti
formand Jens Jacob Jensen
Messevej 2
9600 Aars
29133717 / jjkj@km.dk

Kære menighedsråd.
Menighedsråd i Vesthimmerlands provsti inviteres til
provstimøde om mission / mellemkirkeligt arbejde
i Aalestrup sognehus,
TORSDAG DEN 28. OKTOBER 2021 KL. 19.00 – 22.00
Et møde, hvor vi gerne skulle blive klogere på mission og mellemkirkeligt arbejde, og hvor
vi får lejlighed til at drøfte og vedtage vedtægt for provstiets ’volontørudvalgs’ arbejde
(vedtægt vedhæftet).
Program
19.00 – Velkomst
19.15 – Biskop Karsten Nissen: Mission – en livsnerve i kirken.
20.00 – Peter Ficher-Nielsen, Stiftspræst i Viborg stift for ’Kirken i Verden’
fortæller om arbejdet i Viborg Stifts udvalg for økumeni, mission og
religionsmøde, særligt om volontørudsendelser fra stiftet.
20.30 – kaffe
21.00 – Jens Jacob Jensen fortæller om Vesthimmerland Provstis
’volontørudvalg’ og fremlægger vedtægt for udvalget til godkendelse (vedlagt)
samt leder valg af 2 repræsentanter til udvalget
21.45 – Afslutning v Jens Jacob

Tidligere biskop Karsten Nissen var med, da volontørudvalget i Vesthimmerlands
provsti blev startet for 15 år siden. Biskoppen glæder os igen med sit besøg og vil tale
over emnet: ’Mission – en livsnerve i kirken’.
Peter Fischer-Nielsen, stiftspræst for Viborg Stifts ’Kirken i Verden’ - udvalg, vil fortælle
om det arbejde, som sker rundt om i stiftet.

Vedtægt til godkendelse:
Udvalget ønsker - efter 15 års ’papirløshed’ - at få en vedtægt.
Forslag til vedtægt vedlægges. Den skrevne vedtægt svarer stort set til den måde
udvalget hidtil har fungeret på. Dog indføjes nu regler om et årligt repræsentantskab og
valg til udvalget.
Udvalget håber, forsamlingen vil godkende forslaget som fremtidig vedtægt.
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Valg af to udvalgsmedlemmer:
Da der ikke har været nogen vedtægt, har der til nu ikke været regler for valg af udvalgets
medlemmer. To af udvalgets trofaste medlemmer vil gerne afløses. Derfor vil vi bede
om, at man inden mødet 28/10 - særligt menighedsråd i områderne omkring Løgstør,
Vester Hornum - snakker sammen om, hvem man kunne tænke at opstille til
udvalget, så der kan blive en geografisk bred spredning i udvalget.
Mødet og kaffen er gratis!
Tilmelding
- gerne hvert menighedsråd samlet til provstikontoret tlf. 96 36 97 31 / mail: amhk@km.dk
senest en uge før mødet (21/10-21)
Vel mødt
Jens Jacob Jensen (fmd.) / Hanne Petersen (provst)

Udvalg for Kirken i Verden i Vesthimmerland Provsti (Volontørudvalget) består af 5
medlemmer + provsten (en plads er vakant):
Jens Jacob Jensen, Aars (formand)
Christian Bach Iversen, V. Hornum
Tove Christensen, Aars (kasserer)
Elsebeth Noe, Aalestrup
Carsten Jervad, Løgstør
Provst Hanne Petersen.
(provstisekretær Annie Marie Haslev)

