
 
 
 

 

 

Viborg Stiftsråd 
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard 
Teologisk konsulent Henning Kjær Thomsen 
Kommunikationskoordinator Henrik Helm 

 
 
 

 
Møde i Viborg Stiftsråd 

 
Torsdag den 1. december 2022 kl. 17.00 

 
 
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer: 
Henrik Stubkjær, Thomas Frank, Karsten Christensen, Gert Primdahl, Carlo Nørby Hald, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen, Ejvind 
Dahl, Jan Jensen Bech, Ole Bjerne Sørensen, Arne Bach, Finn Skaarup, Svend Aage Madsen, Niels Arne Christensen, Birgitte 
Refshauge Kjær, Henrik Guldbrandt Kjær, Carsten Rosenbech Mortensen og Ida Götke 
 
Deltagende fra Stiftet: 
Bodil Abildgaard, Henning Kjær Thomsen, Henrik Helms og Mette Nielsen (referent) 
 
Afbud fra:   
Ingen 
 
Fraværende: 
Joan Flanmose Trelborg (observatør for valgmenighederne) 
 

Mødet blev indledt med en kort andagt v/Gert Primdal 
 

REFERAT 
 

Punkt Emne Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 

Velkomst v/formanden. 
Særskilt velkommen til Carsten Rosenbech Mortensen 
som nyt medlem fra Viborg Østre Provsti og herefter 
kort præsentation af alle medlemmer af Stiftsrådet, 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Valg 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 15 min. 

 

 a) Valg af formand – skriftlig forslags stillelse 
og skriftlig afstemning 

Carlo Hald blev genvalgt uden modkandidat 

 b) Valg af næstformand – skriftlig forslags 
stillelse og skriftlig afstemning 

Gert Primdal genvalgt uden modkandidat 
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 c) Valg af repræsentant til Budgetsamrådet – 
skriftlig forslags stillelse og skriftlig 
afstemning 

Ole Bjerne Sørensen blev genvalgt uden modkandidat 

3. Nedsættelse af udvalg til markering af 75 året for 
de kvindelige præster i Danmark 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 

 
FU indstiller, at der afsættes kr. 30.000 i budgettet 
hertil, og at Henrik Helms og Henning Thomsen 
fungerer som sekretariat 

Stiftsrådsformanden fortalte kort omkring baggrunden 
for nedsættelsen af udvalget, og Henrik Stubkjær 
oplyste, at samme opfordring vil blive taget op på 
provstemøde den 2. december 2022 med henblik på at 
få en provst med i udvalget. 
 
Indstillingen fra FU om, at der afsættes kr. 30.000 i 
budgettet blev imødekommet. 
 
Ida Götke og Birgitte Refshauge Kjær meldte sig til 
udvalget. 
Stiftet indkalder til første møde i udvalget 
 
 

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning af 
Stiftsmenighedsstævne den 8. september 2023. 
Der skal vælges 4 personer – hvem har lyst? 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 

Ida Götke, Anne-Lisbeth Jepsen, Ole Bjerne Sørensen 
og Carlo Hald blev valgt. 
Stiftet indkalder til første møde i udvalget. 

5. Opdateret budget pr. 1. december 2022, opdateret 
bevillingsstyring og Budget 2023 
Orienterings- og drøftelsespunkt. 
Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3 
+ budget 2023 

 
FU indstiller, at det opdaterede budget og den 
opdaterede bevillingsstyring tages til efterretning 

Det opdaterede budget pr. 1. december 2022 og den 
opdaterede bevillingsstyring blev taget til efterretning 

6. Indkomne ansøgninger 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 

 

 a) Ansøgning fra Folkekirkens Familiestøtte, 
ansøgning om fortsat støtte fra det 
bindende stiftsbidrag i Viborg Stift med 
100.000 kr. i 2023 og et fast, årligt beløb 
fremover. 
Bilag 4 

 
FU indstiller, at der bevilges kr. 100.000 i årene 2023, 
2024 og 2025 (dækker dette Stiftsråds 
budgetperiode) 

Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
imødekommet, dog med bevilling af kr. 100.000 i 2023, 
2024, 2025 og 2026 



 b) Fra Jørgen Løvstad, ansøgning om støtte 
med kr. 10.000,00 til afholdelse af udgifter 
til materialer, honorar og kørsel til 
oplægsholder Jeanette Munksbøl i 
forbindelse med afholdelse af Sorgens 
Værksted i Thorning Sognehus 
Bilag 5 

 
FU indstiller, at beløbet bevilges under forudsætning 
af, at arrangementet udbydes som et 
stiftsarrangement - eventuelt i samarbejde med 
Diakoniudvalget. 
 

Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
imødekommet med anmodning om efterfølgende 
evaluering til Stiftsrådet 

 c) Fra Eva Maria Schultz, ansøgning om tilskud 
på kr. 10.000,00 til fortsat produktion af 
”åndehullet” - Danmarks eneste 
landsdækkende fængselsblad. 
Ansøgningen er sendt til alle Stiftsråd i 
Danmark. 
Bilag 6 

 
FU indstiller, at ansøgningen imødekommes 

Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
imødekommet 

 d) Fra Rose Marie Tilisch, ansøgning om støtte 
til Folkekirken og Folkebevægelsen for et 
demensvenligt Danmark. Hvis alle stifter går 
med, vil det være en årlig udgift på 2.000 
kroner 
Bilag 7 

 
FU indstiller, at ansøgningen imødekommes 

Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
imødekommet 
 
 

7. FU foreslår, at der arrangeres en temadag omkring 
visioner, hvor alle Stiftsudvalg inviteres og bliver 
bedt om at komme med et oplæg om udvalgets 
visioner, herunder evt. drøftelse af et tværgående 
tema – eksempelvis den grønne dagsorden (Thomas 
Frank) 
Forslag til dato for temadagen: fredag den 28. april 
2023 kl. 14.00 – 20.00 inkl. spisning. 

 
FU foreslår, at der nedsættes et udvalg hertil, 
bestående af stiftsrådsformanden, 2 medlemmer fra 
Stiftsrådet, Henrik Stubkjær, Henning Thomsen og 
Bodil Abildgaard 
Drøftelses- og beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 

Forslaget fra FU blev imødekommet, således at 
temadagen afholdes fredag den 28. april 2023 kl. 
14.00 – 20.00 inkl. spisning. 

 
Valgt blev: 
Carlo Hald, Henrik Stubkjær, Ole Bjerne Sørensen, Arne 
Bach, Henning Thomsen, Henrik Helms og Bodil 
Abildgaard 
 
Det blev påpeget, at det er ønskeligt, at stiftsudvalgene 
får en fremtrædende rolle. 
Henning Thomsen oplyste, at stiftspræsterne er 
orienteret omkring datoen og deltager. 
Stiftet indkalder til første møde i udvalget. 
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8. Henvendelse fra Christian Arffmann, 
kommunikations- og projektmedarbejder i 
Folkekirkens Mellemkirkelige råd vedr. fælles møde 
med deltagelse af alle stiftsrådsmedlemmer den 3. 
og 4. februar 2023. 
Drøftelsespunkt 
Bilag 8 
FU indstiller, at der svares tilbage til FMR, at det er 
Viborg Stiftsråds holdning, at mødet fastholdes som 
hidtil, så det det alene er udvalgsmedlemmerne, der 
deltager, og at Stiftet orienterer Karin Vestergaard 
omkring indstillingen. 

Indstillingen fra FU blev imødekommet 
Carlo Hald tilkendegav, at han vil deltage i mødet den 
3. og 4. februar 2023 
Anne-Lisbeth Jepsen meldte sig som suppleant for 
Carlo Hald 

9. Samskabelse 
Opsamling på konferencen ”Fælles om det sociale 
ansvar” der blev afholdt i januar 2022 
Drøftelsespunkt 
Estimeret tid 10 min. 

Der blev på mødet omdelt en skriftlig redegørelse fra 
stiftspræst Steen Andreassen, der var tovholder på 
konferencen. 
Som det fremgår af redegørelsen, var konferencen en 
stor succes, og Stiftsrådet glædede sig over, at 
konferencen har været medvirkende til iværksættelse 
af mange gode tiltag i både kommuner og provstier. 
Opfølgende konference med invitation til en større 
målgruppe er planlagt til den 24. marts 2023 i Skive 
 

10. Fra Landsnetværket Kirken på Landet, vedr. fortsat 
deltagelse i netværket 
Drøftelsespunkt 
Bilag 9 
FU indstiller, at der svares tilbage, at de 3 
medlemmer, der allerede er udpeget, fortsætter i 
netværket 

Indstillingen fra FU blev imødekommet 
Finn Skaarup 
Susan Aaen 
Ole Rasmussen 
fortsætter i netværket. 
Stiftet giver tilbagemelding til Landsnetværket. 

11. Orientering fra det afholdte fællesmøde for alle 
stiftsrådsmedlemmer lørdag den 26. november 
2022 i Odense v/stiftsrådsformand Carlo Hald 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 10 min. 

Der deltog 5 medlemmer fra Viborg Stiftsråd. 
Carlo Hald orienterede fra mødet og de øvrige 
deltagere supplerede. 
Konklusionen var, at det var en interessant og 
inspirerende dag med gode oplægsholdere. 
Stiftsrådsformanden opfordrede til, at endnu flere 
stiftsrådsmedlemmer deltager ved næste fællesmøde. 
Datoen herfor kendes endnu ikke, men det blev oplyst, 
at mødet skal holdes i København. 
 

12. Siden sidst 
Orienteringspunkt 

 

 a) Meddelelser fra biskoppen og 
Stiftsadministrationen 
Estimeret tid 10 min. 

Biskop Henrik Stubkjær: 
 
Der arbejdes p.t. med: 
 

1. At ”være kirke ind i den tid, vi er i”.  
2. ”Hvordan ser provstearbejdet og dermed 

provstestillingen ud i fremtiden 
3. Præster og præsteansættelser. 
4. Optimering af Organistuddannelsen 
5. Arbejdsmiljø 



6. Grøn omstilling 
7. Tavshedspligt og GDPR 
8. Der har været besøg hos biskoppen af 9 

teologistuderende fra overbygningen fra 
Aarhus Universitet.  

 
Stiftsadministrationen 
Der henvises til fremsendt orientering fra Henning Kjær 
Thomsen. 
 

  b)  Orientering fra formanden for Stiftsrådet 
Estimeret tid 5 min. 

a) Har deltaget i 100-års jubilæum I Haderslev 
Stift 

b) Deltog i det fælles Stiftsrådsmøde i Odense 
 

 c) Orientering fra medlemmer af Stiftsrådet, 
herunder fra Kapitalforvaltningen 
 Estimeret tid 5 min 

 
d) Budgetsamrådet 

Estimeret tid 5 min. 

Kapitalforvaltningen – Ejvind Dahl 
 

a) Man arbejder p.t. med muligheden for at 
investere i aktier. 

b) Afkastet i 2022 forventes ikke at blive positivt. 
I 2023 forventer man at få et positivt afkast. 

c) I 2022 er der betalt et ret højt beløb i negativ 
rente. 

 
Budgetsamrådet – Ole Bjerne Sørensen 
 

a) Der har været møde i Budgetfølgegruppen 
omkring de modtagne ansøgninger til 
omprioriteringspuljen og prioriteringen heraf. 
Endelig godkendelse og vedtagelse afventer ny 
regering. 

13. Afrapportering fra udvalg 
Estimeret tid 10 min. 

 
1. Stiftsudvalget for Diakoni 
2. Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation 
3. Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø 
4. Stiftsudvalget for Gudstjeneste og 

Forkyndelse 
5. Stiftsudvalget for Kirken i Verden 
6. Stiftsudvalget for Undervisning 
7. DSUK 
8. Landsnetværket ”Kirken på Landet” 
9. Stiftsudvalget for Pilgrimme 
10. Grønt udvalg 

Stiftsudvalget for Diakoni - Jan Jensen Bech: 
 

a) Der arbejdes på en Diakoniplan, som skal laves 
klar til udsendelse med henblik på drøftelse 
med menighedsrådene. Det skal nu diskuteres 
med menighedsrådene, hvorvidt diakonalt 
arbejde skal have et kirkeligt islæt? 

b) Evaluering af Mental Talk i Herning 
 
Fremadrettet skal der arbejdes med: 
 

a) Kirkegårdsdiakoni – Samme ”model” som man 
arbejder ud fra i Helsingør Stift 

b) Forespørgsel fra biskoppen om 
venskabsmenighed i Rom 

 
Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation - Anne 
Lisbeth Jepsen: 
 
Udvalget har et godt samarbejde med de ansatte. 
 

a) Nyt stiftsmagasin er på vej ud til alle 
menighedsråd. 
Magasinet blev udleveret til 
stiftsrådsmedlemmerne på mødet. 

b) Der laves materiale, der kan bruges af alle 
stifter, og man udnytter hinandens faglighed 
og ressourcer på tværs af stifterne. 



c) På mødet i februar skal der sættes fokus på, 
hvilken virkning det har haft, at Henrik Helms 
har været ansat i 4 år – en opsamling på, om 
der skal tilkøbes mere hjælp til traditionsrige 
ting for at frigøre Henrik Helms til andre 
opgaver. 

d) Der arbejdes p.t. på at udgive en 
påskekalender. 

e) Der har været afholdt 4 inspirationskurser 
omkring kommunikation, og der bygges videre 
herpå i 2023 med 4 nye kurser. 

 
Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø - Ida Götke 
 
Man overvejer sammensætningen i udvalget, der ikke 
har rekrutteret siden 2016. 
Det nuværende felt er for smalt. 
Ønsker Stiftsrådets hjælp til at finde yderligere 
repræsentanter til udvalget – 5 personer. 
Nuværende udvalg består af: 
Præster, KK-medarbejder, organist og MR-medlemmer. 
 
Ønske: Stiftsrådets tilslutning til at supplere udvalget 
med en provst, HR-medarbejder, kirkegårdsleder og 
kirketjener og kordegn. 
 
Tages med på Stiftsrådsmødet i februar 2023. Udvalget 
sender inden da nærmere beskrivelse af baggrunden 
for planerne. 
 
Stiftsudvalget for Gudstjeneste og  
Forkyndelse - Arne Bach 
 

a) Der har været lavet en 
spørgeskemaundersøgelse i Kjellerup sogn om, 
hvad der skal få flere familier til at gå i kirke. 
Det sociale havde 1. prioritet – ikke formen. 

b) Der var planlagt fyraftensmøde i september 
2022 om liturgi. Blev aflyst på grund af for lav 
tilslutning. 

 
Forslag om nye kurser: 
 

a) Improvisionskursus afholdt i foråret 2022 
opfordres til gentagelse. 

b) Kursus om liturgisk fremtræden blev aflyst, 
men forsøges gentaget om 1-2 år 

c) Workshop for præster om kirkebønnen 
afholdes januar 2023 

d) Kursus for vielses- og begravelsesaftaler 
forsøges etableret 

e) Forslag om kursus for organister vedr. spil af 
moderne og populære sange 

f) Kursus om det lille ritual for 
sygebesøg/andagter/sjælesorgssamtaler 



Stiftsudvalget for Kirken i Verden - Arne Bach  
 

a) Udvalget har været på kirkebesøg i Rumænien i 
oktober 2022 – henvisning til rapport på 
hjemmeside 

b) Der blev afholdt Forbønsgudstjeneste den 13. 
november 2022 

c) Deltagelse på Helsemesse i 2022 blev aflyst. 
Deltager i Viborg den 21. og 22. januar 2023 

d) Farsinetværk er ændret til internationalt 
netværk 

e) Karin Vestergaard og Peter Fischer-Nielsen har 
været på besøg i 5 provstiudvalg indtil nu 

f) Missionskonference i Nigeria er udskudt til 
2024 op grund af valg og økonomi 

g) Der er fælles pilgrimsvandring med gæster fra 
Guildford den 14. september 2023 

 
Stiftsudvalget for Undervisning – Birgitte Refshauge Kjær 
 
Der er kommet nye folk i udvalget. Udvalget har møde i 
næste uge. Udvalget starter op på ny. 
 
DSUK – Ole Bjerne Sørensen 
 

a) Mødet i november 2022 blev aflyst 
b) Næste møde i udvalget er den 4. januar 2023 
c) Der holdes Generalforsamling den 19. marts 

2023 
 
Landsnetværket ”Kirken på Landet” – Finn Skaarup 
 

a) Sidste møde var ultimo august. 
Der blev drøftet evaluering af foregående års 
tema ”Diakoni” og det nye tema: ”Anderledes 
brug af kirkerummet” 

b) Der er aftalt møde med biskop og 
stiftskontorchef i februar 2023 til drøftelse af 
medlemskab af Landsnetværket. 

 
Stiftsudvalget for Pilgrimme - Gert Primdahl 
 
Pilgrimspræsten Christian Kjær Bjerre har skrevet rundt 
til alle sogne for at orientere omkring udvalget.  
Pilgrimspræsten og udvalget har et stort ønske om 
mange flere pilgrimsvandringer. 
Pilgrimspræsten vil gerne komme rundt i sognene og 
fortælle om pilgrimsvandringerne. 
Henvisning til at checke Viborg Stifts hjemmeside 
omkring kommende pilgrimsvandringer 
 
Grønt udvalg – Bodil Abildgaard 
Næste møde holdes den 7. december 2022 

https://viborgstift.dk/stiftsudvalg/kirken-i-verden/ressourcer/kirkebesoeg-i-rumaenien
https://viborgstift.dk/stiftsudvalg/kirken-i-verden/ressourcer/kirkebesoeg-i-rumaenien
https://viborgstift.dk/stiftsudvalg/pilgrimme/kalender
https://viborgstift.dk/stiftsudvalg/pilgrimme/kalender


 Orienteringspunkter generelt 
Nedenstående bilag til orientering og forudsættes 
læst, men der vil ikke på mødet blive orienteret 
herom eller ske drøftelse heraf 

 

14. Til alle Stiftsråd, forhåndsinvitation til ”Konference 
om Dekorum”, der vil blive afholdt fra onsdag den 8. 
november 2023 kl. 11.00 til torsdag den 9. 
november 2023 kl. 13.00 i Vejle 
Bilag 10 

Bodil Abildgaard forklarede kort omkring baggrunden 
for konferencen som sådan og for, hvad emnet 
”Dekorum” vil omhandle på konferencen 

15. Takkemails  

 a) Fra Erling Andersen med tak for tilsagn om 
køb af bøger - Bilag 11 

Taget til efterretning 

 b) Fra Tværkulturel Kristen Sommerlejr med 
tak for tildeling af støtte til Tværkulturel 
Sommerlejr på Hestlund Efterskole - Bilag 12 

Taget til efterretning 

 c) Fra Jens F. Munksgaard, afgående formand 
for Støtteforeningen for Vestervig 
Kirkemusikskole med tak for tildelt støtte og 
besked om, at beløbet ikke vil skulle 
udbetales, da arrangementet blev aflyst på 
grund af for få tilmeldinger - Bilag 13 

Taget til efterretning 

 d)  Fra Kristent Muslimsk Samtaleforum med 
tak for økonomisk støtte 2022 – Bilag 14 

 

Taget til efterretning 

16. Oversigt over kapitalernes udvikling 
Orienteringspunkt 
Bilag 15 

Taget til efterretning 
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17. Oversigt over nye udlån pr. dato 
Orienteringspunkt 
Bilag 16 

Taget til efterretning 

18. Forslag til datoer for afholdelse af Stiftsrådsmøde i 
resten af 2023 

 

• Torsdag den 25. maj 2023 

• Tirsdag den 29. august 2023 

• Onsdag den 15. november 2023 
 

 
Forslag til første møde i 2024 

 

• Onsdag den 28. februar 2024 

De foreslåede datoer blev godkendt således: 
 
Stiftsrådsmøder resten af 2023 
 

• Torsdag den 25. maj 2023 

• Tirsdag den 29. august 2023 

• Onsdag den 15. november 2023 
 

 
Første møde i 2024 
 

• Onsdag den 28. februar 2024 
 
 

19. Eventuelt 
Estimeret tid 5 min. 

Der blev fremsat forslag om, at afrapportering fra 
Stiftsudvalgene som et forsøg til de næster møder 
flyttes noget længere op på dagsordenen, så der er 
mere tid til drøftelse af rapporteringen. 
 
Der blev også spurgt til kurser for uddannelse af 
Kirkeudvalget, hvor Bodil Abildgaard svarede. 
 

20. Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd i 2023 

 
Tirsdag den 21. februar 2023 
Stiftsrådsmøde 
(Karsten Christensen indleder med andagt) 

 
Fredag den 24. marts 2023 kl. 9.00 – 15.00 
Opfølgende Diakonikonference 
Kulturcenter Skive 

 
Fredag den 8. september 2023 
Stiftsmenighedsstævne 
Tinghallen i Viborg 

 
Onsdag den 8. november 2023 kl. 11.00 – torsdag 

den 9. november 2023 kl. 13.00 

Konference med FUV om ”Dekorum” på Vejle Center 

Hotel 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
Viborg Stiftsråd den 1. december 2022 
 
 
Underskrevet af alle deltagende stiftsrådsmedlemmer 


