
Stiftsudvalget for Mission Økumeni og Religionsmøde 
8. november2016 
Hos Steffen 

Deltagere: Vilhelm, Nikolaj, Niels-Iver og Steffen (ref.) 
Afbud: Bjarke 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 

Godkendt, men Nikolaj og Vilhelm laver udkast til budget 2018. Det 
fremlægges på konferencen d. 25. januar. 
 
 

3. Økonomi, herunder budget 2017  Det meste er brugt 2016. 2017 budget 161.000 kr. Nikolaj søger 
ubrugte midler fra de andre stiftsudvalg til finansiering af ph.d. 
rapport. 
 

4. Afrapportering 2016 Formændene for arbejdsgrupperne skal senest 10 januar 
indrapportere gruppens aktiviteter med højest ¼ side fra hver 
arbejdsgruppe. Det skal omhandle både afsluttede og 
igangværende aktiviteter.  
Nikolaj og Vilhelm samler og konkluderer til endelig godkendelse 
på konferencen d. 25. januar. 
 

5. Visionspapir for de kommende år Vilhelm laver et forslag som fremlægges på konferencen d. 25. 
januar 2017. 
 

6. Supplering af arbejdsgrupper Inge Rørbæk, Viborg godkendt til mellemkirkelig gruppe. 
Grupperne fortsætter med rekruttering, således at der tilstræbes 4 
medlemmer i hver arbejdsgruppe. 
 

7. Kommende aktiviteter 

 Stiftsstævne 19. november 2016 

 Stiftskonference 25. januar 2017 

 Forbønsgudstjeneste 29. januar 
2017 

 Andre 

Der indrykkes annoncer i lokalblade om stiftsstævnet 19.11 
Stiftskonference afholdes i landemodesalen, vi spiser ude i byen.  
Temaemne: Kontakter med andre Kirkesamfund – har vi brug for 
det? Birger Nygaard spørges som oplægsholder. 
Forbønsgudstjeneste: Lindvig Osmundsen prædiker. Nikolaj byder 
velkommen og afslutter. 
International kirkedag søndag d. 29. marts 2017 forkortet udgave. 
Program ligger på DAP. 
Reformationsfejring. 28. februar med stor gudstjeneste i 
domkirken. 1. marts formiddag Konference med ass. Bishop Joe 
Baily og en tysk biskop samt Bertel Haarder og Henrik Stubkjær. 
 

8. Meddelelser fra 
arbejdsgrupperne 

 Mission 

 Økumeni 

 Religionsmøde 

 Asyl 

Tur til England for provstikomiteerne godkendt. 22 - 26.  marts. 
25 – 26 august mellemkirkelig konference. Nærmere ved næste 
møde.  
Religionsmødegruppen har besvaret høring fra F&R. 
Steffen har drøftet med PET vedr. statsansatte tyrkiske imamer. 
Ingen særlige foranstaltninger udover sædvanlig omtanke fra vores 
side. 
Vi opfordrer til diskussion om målsætning for stiftets asylarbejde 
også i forhold til flygtninge 
 

9. Næste møde (Årshjul) Stiftudvalgsmøde evt. møde ½ time før konferencen 25. januar. 
Egentligt udvalgsmøder 1/6 og  29/11 

10. Eventuelt Mellemkirkeligt årsmøde 3 – 4- februar. 
Tilmelding til Vilhelm 

 


