
Stiftsudvalgsmøde d. 09.09.2016 hos Niels Iver Juul, Farsø. 

Tilstede: Vilhelm Værge, Niels Iver Juul, Steffen Nørregaard, Nikolaj Frøkjær-Jensen 

Fraværende: Bjarke Møller Sørensen  

 

1: Konstituering: 

Stiftsudvalget konstituerede sig med Vilhelm Værge som formand og Steffen Nørregaard som 

næstformand. 

 

2: Økonomi mv. 

Pt er der brugt ca 128.000,- ud af et budget på 159.500,- Der er således godt 30.000 kr tilbage til den 

resterende del af året. 

Af udgiftskrævende aktiviteter i resten af 2016 er der Stiftskonferencen i november samt Viborg Stifts 

bidrag til en fælleskirkelig katekismus. Det drejer sig om 10.000,- 

Arbejdsgruppen for Religionsmøde planlægger en endagstur til København med besøg i de store moskeer 

og samtaler med PET og DIIS 

Udvalget ønsker at arbejdsgrupperne fremkommer med deres planer for 2017 med et økonomisk overslag 

samt deres tanker for aktiviteter i 2018. 

Til brug for den årlige afrapportering til Stiftsrådet bedes arbejdsgruppernes formænd samt formanden for 

asyl og flygtningegruppen udarbejde en kort (max ½ A4 side) oversigt over deres aktiviteter i 2016 samt 

deres planer for 2017 og tanker for fremtiden mod slutningen af året. 

Skulle det vise sig nødvendigt, bemyndiges Nikolaj og Vilhelm til at udarbejde et generelt visionspapir for 

området for de næste 2 år. 

Nikolaj bemyndiges til på udvalgets vegne at forhandle 25.000,- til bedømmelse af ph.d. projekt. Den 

konkrete betaling aftales med stiftet. 

 

3: Supplering af medlemmer i arbejdsgrupperne 

Inger Rørbech er af udvalget forhåndsgodkendt til at indtræde i arbejdsgruppen for økumeni. Svar på om 

hun ønsker at påtage sig denne opgave afventes fortsat.  

Stiftsudvalget indstiller medlemmer til arbejdsgrupperne løbende efter behov. Hvert 4. år – 

sammenfaldende med, at stiftsudvalget genetableres af stiftsrådet – genetablere stiftsudvalget selv sine 

egne arbejdsgrupper og overvejer i den forbindelse deres sammensætning.   

 

4: Fremtidige konferencer 

Det er hensigten med konferencerne – hvoraf den næste er forestående – at sikre deltagerne får  

- Et godt overblik over det arbejde, som de forskelige arbejdsgrupper er engageret i, de planer de 

arbejder med samt de tanker, de gør sig om fremtidige initiativer. 



- Et overblik over, hvad der sker på området på landsplan mht. væsentlige aktører, initiativer og 

programmer. Herunder hvad der udbydes af konferencer og kurser relevant for området.  

Det er ligeledes hensigten at deltagerne inddrages i en fælles drøftelse af, hvilke emner, der er aktuelle på 

området samt, hvilke emner, som stiftsudvalget og dets arbejdsgrupper bør gøre aktuelle. Ud fra denne 

drøftelse fastlægger stiftsudvalget sine prioriteringer og de enkelte arbejdsgrupper fastlægger herudfra 

deres konkrete arbejdsopgaver. 

Debatten skal samles op efterfølgende. 

Det er foreslået at en gang om året skal der inddrages en gæst ude fra. Det kunne være nøglepersoner i de 

landsækkende sammenhænge, hvor stiftsudvalget er repræsenteret, biskoppen eller andre, som udvalget 

måtte finde relevante. 

Dette sker ved konferencen i januar, hvor udvalget samtidig spiser sammen. Ellers serveres en håndmad. 

Konferencerne afholdes i landemodesalen for på den måde at synliggøre tilknytningen til stiftet. 

Konferencens deltagere skal have en kort oversigt over områdets økonomi. 

 

5: Repræsentanter fra stiftsudvalg/arbejdsgrupper (Orientering): 

Repræsentationerne blev kort gennemgået. 

 

6: Forbønsgudstjeneste Viborg Domkirke d. 28.01.2017 

Som sidste år tager Vilhelm, Niels-Iver og Nikolaj sig af dette. 

 

7: Eventuelt 

Intet 

Referat: Nikolaj Frøkjær 


