
Stiftudvalgskonference d. 11. maj 2016 i bispegården, Viborg 

Deltagere: Bjarke Møller-Sørensen, Nikolaj Frøkjær Jensen, Niels Iver Juul, Steffen 

Nørregaard, Karin Vestergaard, Christian Bach Iversen, Gert-Oluf Schwarz Lausten, 

Ole Andersen, Grethe Bækgaard-Thomsen, Vilhelm Værge  

 

 1: Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordnen blev godkendt 

 

2: Godkendelse af referart 

Referatet blev godkendt. 

 

3: Evaluering af Mellemkirkeligt Råds møde 5-6 feb. og studietur. 

Det var et godt møde, der fik sat fokus på, at spørgsmålet om det globale splitter kirken. Det skal siges til 

arrangørerne, at sådanne møder også skal tjene det formål, at deltagerne har mulighed for at danne og 

vedligeholde netværk mhp deres arbejde. Dette må ikke umuliggøres af et alt for tæt program. 

Turen til Bruxelles gik godt og turen var både indholdsrig og inspirerende. Turen blev gennemført i en lejet 

mini-bus, da fly var aflyst. Der henvises i øvrigt til rapport fra Vilhelm sendt til stiftet. 

 

4: Afsked med gamle struktur med tak til udvalgets medlemmer. 

Vilhelm gennemgik kort udvalgets historie. Der skal siges specielt tak til Christian B Iversen, der har været 

medlem siden 1974 og formand i en længere periode. Christian stopper i udvalget med dette møde. 

 

5: Fremtidig struktur 

a. Stiftsudvalgets sammensætning. 

Den nye struktur blev diskuteret. Dets sammensætning er Niels Iver fra Det Mellemkirkelige, 

Steffen Mission og Religionsmøde og Vilhelm fra Mission. Desuden deltager stiftspræsten – Nikolaj 

Frøkjær-Jensen, og repræsentanten for Stiftsrådet Bjarke Møller-Sørensen. 

 

b. Faste arbejdsgrupper og deres sammensætning 

I AG Mellemkirkeligt Arbejde 

Niels Iver, Ole og Grete samt stiftspræsten 

II AG Mission 

Ger-Oluf, Vilhelm og stiftspræsten 

III AG Religionsmøde 

Steffen, Karin og stiftspræsten 



IV AG Asyl- og Flygtningearbejde 

Karin, Niels-Iver, Gert-Oluf og Steffen deltager og der findes et eksternt medlem  

 

Bjarke har mulighed for at prøve at deltage i de enkelte udvalg. 

 

De enkelte AG finder forslag til supplement af deres medlemmer.  

 

c. Fremtidig mødestruktur. 

Diskuteres under kalenderen. 

 

6 Nyt fra mellemkirkelige AG 

Man vil gerne lave en international konference om, hvad det vil sige at være luthersk i Scandinavian (og evt. 

Tyskland). Man vil invitere 20 deltagere. Deltagerne skal selv betale rejse og ophold. Varighed er tænkt til 1 

døgn sommeren 2017. 

Gruppen arbejder videre med planerne. 

Man ønsker at have en samtale og en løbende relation til en kirke i et andet land i løbet af 2017. Herunder 

også at have en relation til en minoritetskirke. Der er også en pointe i at få knyttet til ved nogle af de mange 

øst-arbejdere i stiftet.  

Gruppen arbejder videre med at konkretisere planerne. 

Man vil arbejde videre med at brede ideen om international kirkedag/gudstjeneste ud. Man skal prøve at 

kortlægge udbredelsen af internationale kirkedage. 

Man ønsker at have et overblik over programmer i forbindelse med reformationen. 

 

7 Nyt fra Missionsgruppen 

Der er PYM (Provstikomiteer for Ydre Mission) i Holstebro, Struer og Lemvig og i Herning provstierne samt 

Ikast-Brande samt i Vesthimmerland. Der er ikke PYM i Skive og Salling samt i Viborg provstierne. 

Der er ERFA for PYM’erne torsdag  i næste uge 

Der arbejdes med en studietur til Guildford i næste år for medlemmerne af PYM’erne samt en 

solidaritetstur for MR medlemmer i samarbejde med Danmission mhp at skabe engagement for ydre 

mission i de områder af stiftet, hvor der ikke er PYM. 

Missionsgruppen arbejder videre med disse programmer. 

Stiftstævnet den 19. november i Ikast 2016 er om flygtningesituationen. 

 

 

8 Religionsmødegruppen 



Man skal have et møde med de, der har været engageret i F&Rs programmer i stiftet. Man vil prøve at få en 

dialog med stiftets imamer (fra moskeerne i Herning, Ikast og Skive). 

Man arbejder videre med et besøg i den ortodokse kirke i Isenvad som en del af De Hellige Huse. 

Relationerne til islam i DK blev debatteret. 

 

9 Nyt fra Asyl AG 

Der har været en besøgsrunde i stiftets asylcentre, og der vil blive holdt et besøg – med de lokale præster – 

i Herning. 

Der skal laves et ERFA møde med dem, der er engageret i arbejdet med asylansøgere. Man overvejer at få 

et emne, så der også kommer noget på udefra. Det kunne være med en person der har kendskab til 

Mellemøsten. 

Der er også et arbejde med udrejse-centret Kærshovedgård, hvor der også er kristne afviste asylansøgere. 

Lindvig Osmundsen har et arbejde her. Der er et møde med centret nu på torsdag (den 12.05), hvor den 

lokale præst, Gert-Oluf, Henrik Stubkjær, den lokale provst og Karin deltager.   

 

10. Der blev orienteret af repræsentanterne fra de organisationer, hvori udvalget er officielt 

repræsenteret. 

 

11. Ansøgning til Det Mellemkirkelige Råd om støtte til udgivelse af pjece om Den Kristne Tro. 

Beløbet bevilges under forudsætning af, at der er midler og at det er lovligt og at der foreligger et budget. 

 

12. Stiftsstævne 19. nov. 2016 i Ikast 

Programmet blev gennemgået. Der skal laves 1.000 foldere samt en plakat. 

 

13. Næste møde 

 

 


