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Viborg, den 24. februar 2022 
Akt nr. 1780672 
HES/MENI 
 

Til medlemmerne af Viborg Stiftsråd 
 
 
 
 

REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd 
 

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 17.00 
 
 
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer: 
Henrik Stubkjær, Thomas Frank, Niels Arne Christensen, Birgitte Refshauge Kjær, Karsten Christensen, Gert 
Primdahl, Carlo Nørby Hald, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen, Ejvind Dahl, Jan Jensen Bech, Ole Bjerne 
Sørensen, Ida Götke og Arne Bach 
 
Deltagende fra Stiftet: 
Bodil Abildgaard, Henning Kjær Thomsen, Inger Lise Øster, Henrik Helms og Mette Nielsen (referent) 
 
Afbud fra:   
Finn Skaarup, Lene Marie Sørensen, Svend Aage Madsen, Henrik Guldbrandt Kjær og Joan Flansmose 
Trelborg (observatør for valgmenighederne) 
 
Fraværende: 
Ingen 
 

Mødet blev indledt med en fællessang under adventskransen og en kort andagt v/Arne Bach 
 

REFERAT 

Punkt Emne Referat 
 

1.  Oplæg v/generalsekretær for Folkekirkens 
Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen 
Estimeret tid 15 - 20 min.  
 

Birgitte Qvist-Sørensen viste Folkekirkens Nødhjælps 
nye præsentationsvideo https://f.io/3niwlqpY og 
holdt et oplæg omkring Folkekirkens Nødhjælp, og 
kom i den forbindelse ind på 100-års jubilæet, der 
bl.a. fejres med Jubilæumsgudstjeneste i Viborg 
Domkirke den 10. april 2022 
 

2.  Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt 
 
 

Dagsordenen blev godkendt 

3.  Forretningsorden for Viborg Stiftsråd 
Gennemgang af gældende forretningsorden for 
Viborg Stiftsråd 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Vedlægges som bilag 1  
FU indstiller til uændret fortsættelse og godkendelse 

Bodil Abildgaard forklarede kort, at 
forretningsordenen er med hvert 4. år som et punkt 
på dagsordenen. 
Indstillingen fra FU blev godkendt 

mailto:KMVIB@KM.DK
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4.  Foreløbigt udkast til årsrapport 2021 for Viborg 
Stiftsmidler (Kapitalerne) 
Herunder vedtagelse af fuldmagt til formanden til 
underskrift af årsrapport 2021 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
Vedlægges som bilag 2 
FU indstiller vedtagelse af fuldmagt til formanden til 
underskrift af årsrapporten 
 

Der fremkom ingen spørgsmål til udkastet. 
Indstillingen om fuldmagt til formanden til 
underskrift af årsrapporten blev godkendt. 
 

5.  Godkendelse af bi regnskab vedr. Det bindende 
Stiftsbidrag (indeholdt i årsrapport 2021 for 
Fællesfonden) 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Vedlægges som bilag 3  
FU indstiller til godkendelse  
 

Bodil Abildgaard forklarede kort, at det er noget nyt, 
at der ikke laves årsrapport for Det bindende 
Stiftsbidrag, men at der i stedet laves et særskilt 
regnskab. 
Inger Lise Øster gennemgik kort regnskabet, der 
udviser et overskud på 1.300.000 og svarede på 
stillede spørgsmål. 
Indstillingen fra FU om godkendelse blev godkendt. 
Kopi af den underskrevne årsrapport vil blive 
fremsendt til Stiftsrådet. 
 

6.  Tilretning af Budget 2022 plus opgørelse over 
endnu ikke udbetalte men bevilgede beløb. 
Beslutningspunkt 
Det tilrettede budget for 2022 vedlægges som bilag 
4 og opgørelse over endnu ikke udbetalte beløb 
vedlægges som bilag 4 a 
Estimeret tid 10 min. 
 

Inger Lise Øster gennemgik kort det tilrettede 
Budget 2022 samt opgørelsen over endnu ikke 
udbetalte men bevilgede beløb, og besvarede 
stillede spørgsmål hertil, bl.a. omkring baggrunden 
for, at der er nogle beløb, der ikke er udbetalt 
endnu. Mange planlagte arrangementer er udskudt 
på grund af Corona, men vil aktuelt blive afholdt i 
2022 og er dermed fortsat relevante. 
Bodil Abildgaard svarede supplerende på stillede 
spørgsmål, herunder vedrørende Stiftsbiblioteket og 
Henrik Stubkjær svarede på spørgsmål vedrørende 
Provstivoluntører og kontrakt med Grøn Kirke om 
samarbejde vedrørende bl.a. graverkursus. 
 

7.  Fastsættelse af Budget 2023 og Det bindende 
Stiftsbidrag 2023 
Beslutningspunkt 
Bilag 5 og bilag 5 a 
Estimeret 10 min. 
FU foreslår, at man allerede nu hensætter kr. 
800.000,00 til Reformationsjubilæum 2029. 
Hensættelsen er indregnet i det medsendte udkast til 
Budget 2023. 
FU foreslår endvidere, at det nuværende bidrag (Det 
bindende Stiftsbidrag) fortsætter uændret i 2023 
med 0,7% 
 

Inger Lise Øster gennemgik kort forslag til Budget 
2023 og beregninger vedrørende fastsættelse af Det 
bindende Stiftsbidrag og besvarede stillede 
spørgsmål hertil. 
 
Der blev henvist til, at konfirmandevent p.t. står 
anført i budgettet med kr. 30.000 og der blev i 
samme forbindelse henvist til den ansøgning, der er 
kommet til Stiftsrådet vedrørende konfirmandevent 
(punkt 9 h). 
Det blev besluttet at forhøje beløbet med kr. 
20.000,00 til kr. 50.000,00. 
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Stiftsrådsformanden redegjorde for baggrunden for, 
at man fra FU indstiller, at man allerede nu afsætter 
penge til 2029 vedrørende Reformationsjubilæum. 
 
Det blev pointeret, at der er tale om en stor sum 
penge at have stående med betaling af negativ rente 
til følge, og at det måske ikke er den mest 
hensigtsmæssige beslutning at have så stort et beløb 
stående i så lang tid. 
 
Der blev spurgt ind til oplysningen omkring 
afholdelse af Reformationsjubilæum 2029, og der 
blev svaret herpå fra Henning Kjær Thomsen. 
 
Det blev pointeret, at det er vigtigt, at hele Viborg 
Stift bliver involveret i Reformationsjubilæet og ikke 
kun Viborg. 
 
Indstillingen fra FU om hensættelse af kr. 800.000,00 
til Reformationsjubilæum 2029 blev godkendt. 
 
Indstillingen fra FU om fastholdelse af det 
nuværende bindende Stiftsbidrag i 2023 med 0,7% 
blev godkendt. 
 

8.  Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2023 
Beslutningspunkt 
Bilag 6 
Estimeret tid 5 min. 
FU indstiller uændrede takster som i 2022 med udlån 
på 1,5% og 0,5% på indlån 
 

Stiftsrådsformanden gennemgik kort beregningen 
med forslag til fastsættelse af ind- og udlånsrenten 
for 2023 og besvarede stillede spørgsmål i relation 
hertil. 
Der blev spurgt ind til muligheden for at revidere 
taksterne i løbet af året, hvis der skulle ske 
uforudsete ting. Dette er ikke muligt. 
 
Indstillingen fra FU om uændrede takster som i 2022 
med udlån 1,5% og indlån 0,5% blev godkendt 
 

9.  Indkomne ansøgninger 
Estimeret tid 10 min. 
 

 

 a) Ansøgning fra Aarhus Universitet vedr. 
projekt med jubilæum for officiel ordination 
af kvindelige præster med ansøgning om kr. 
10.000 til publikation 
FU har ikke nogen forhåndsindstilling til 
ansøgningen. Ansøgningen vil blive 
gennemgået på mødet. 
Bilag 7 

Henrik Stubkjær redegjorde kort for ansøgningen. 
Det blev supplerende oplyst, at øvrige stifter har 
støttet projektet. 
Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen og 
yde støtte til forskning eller til indkøb af et antal 
bøger med indtil kr. 10.000,00. 
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 b) Ansøgning fra Helsingør Stift på vegne 
Helsingør Stiftsråd om muligheden for, at 
Helsingør Stift vil kunne optage et lån i kirke- 
og præsteembede kapitalerne, der bestyres 
af Viborg Stiftsråd. 
FU indstiller, at ansøgningen godkendes 
Bilag 8 

 

Bodil Abildgaard redegjorde for baggrunden for 
forespørgslen og oplyste, at det ansøgte lånebeløb 
er i størrelsesorden kr. 50 mill. 
 
Indstillingen fra FU blev godkendt og der gives 
besked til Helsingør Stift om, at Viborg Stiftsråd er 
positiv over for udlånet. 
 
De nærmere betingelser vil efterfølgende blive 
aftalt. Betingelserne vil være de samme, som ved 
udlån til Stiftets egne menighedsråd. 
 

 c) Fra Støtteforeningen for Danmarks 
Kirkelige Mediecenter, ansøgning om støtte 
/ projektbidrag til Støtteforeningsprojekt 
2022 om Konfirmationsfilm 
FU indstiller støtte med op til kr. 10.000,00 
Bilag 9 
 

Indstillingen fra FU blev godkendt under 
forudsætning af, at det meddeles Støtteforeningen, 
at støtten ydes under forudsætning af, at der 
fremsendes et endeligt regnskab efter projektets 
afslutning. 
 

 d) Fra Tværkulturelt-Center, ansøgning om 
sponsorering af et migrantpræstepar eller to 
migrantpræster / ledere fra 
migrantmenigheder i Viborg i forbindelse 
med kursus i Middelfart i august 2022. Pris 
kr. 5.000 for et præstepar og kr. 2.800,00 pr. 
person 
FU indstiller, at ansøgningen godkendes med 
op til kr. 8.000,00 
Bilag 10 

 

Indstillingen fra FU blev godkendt 

 e) Fra Karsten Nissen, ansøgning om støtte til 
projektet Tænketanken for Forfulgte Kristne 
med minimum kr. 5.000,00 
FU indstiller, at ansøgningen godkendes 
Bilag 11 
 

Indstillingen fra FU blev godkendt 

 f) Fra Landsnetværkets medlemmer, Kirken 
på Landet, ansøgning om dækning af 
udgifter til netværksmøde i august 2022 – 3 
deltagere x 2 døgn x kr. 1.400,00 i alt kr. 
8.400,00 
FU indstiller, at ansøgningen godkendes 
Bilag 12 

 
 
 
 

Indstillingen fra FU blev godkendt 

 g) Ansøgning fra ”Det grønne stiftsudvalg”: Bodil redegjorde kort for baggrunden for 
ansøgningen og ønsket om et årligt budgetbeløb og 
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I. Om fastsættelse af et årligt 
budgetbeløb på kr. 100.000,00 

II. Ansøgning om Stiftsrådets 
tiltrædelse af, at der sker en 
fornyelse af samarbejdsaftalen med 
Grøn Kirke for 2022 med i alt kr. 
20.000,00. Det bemærkes, at 
indstillingen er godkendt af udvalget 
på møde den 3. februar 2022. 

III. Ansøgning om, at der bevilges kr. 
30.000,00 til kursus i grøn kirke på 
kirkegården 

 
FU indstiller, at ansøgningen godkendes i sin helhed 

 

et beløb til fortsat samarbejde med Grøn Kirke, der 
er meget givtigt. 
Det sidst afholdte graverkursus i Holstebro var en 
stor succes. 
 
Indstillingen fra FU blev godkendt i sin helhed. 

 h) Ansøgning fra Poul Asger Beck på vegne 
arbejdsgruppen for Konfirmandevent, om 
en fast årlig bevilling på kr. 50.000,00. 
Evaluering af Konfirmandevent 2021 og 
orientering om Konfirmand-Event 2023 samt 
forespørgsel omkring eventuelle ”hjælpere” 
fra Viborg Stiftsråd. 
Bilag 29 
 

Det bemærkes, at ansøgningen ved en fejl ikke er 
blevet drøftet på formødet med FU, hvorfor der ikke 
foreligger forhåndsindstilling fra FU omkring 
ansøgningen 
 

Der blev redegjort for baggrunden for ansøgningen 
og der blev kort fortalt omkring Konfirmandventen, 
hvor der deltager ca. 2.000 konfirmander, der får en 
rigtig god oplevelse. 
Der er brugerbetaling til eventet. Det er 10. år, 
eventen er afholdt, og sognepræst Poul Asger Beck 
har i 2021 været tovholder. 
Efter evaluering af sidste års konfirmandevent kan 
det konstateres, at der ikke er penge nok, hvorfor  
ansøgningen er fremsendt. 
 
En god pointe: Der er en synergieffekt at samle 
konfirmanderne her i Viborg og en god mulighed for 
at aflaste præsterne rundt i sognene. Det er 
ligeledes fint at præcisere, at Viborg Stift prioriterer 
de unge mennesker. 
 
Indstillingen fra FU blev godkendt. 
 

  i) Fra FKG med ansøgning om støtte på kr. 
20.000,00 til folkekirkens deltagelse på 
Landsskuet 2022. 
 Bilag 33 

 
Det bemærkes, at ansøgningen er indsendt inden 
formødet med FU, hvorfor der ikke foreligger 
forhåndsindstilling fra FU omkring ansøgningen 
 

Der blev kort orienteret omkring baggrunden for 
ansøgningen. 
Der er nogle sponsorer, der har trukket sig, hvorfor 
det ansøgte beløb i år er på kr. 20.000,00. 
 
Ansøgningen blev imødekommet med det ansøgte 
beløb på kr. 20.000,00 

 j) Ansøgning fra Landsforeningen af 
Menighedsråd om støtte til Den kirkelige 
filmpris Gabriel. 
Bilag 34 
 

Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen og 
støtte med kr. 3.000,00 
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Det bemærkes, at ansøgningen først er modtaget 
efter formødet med FU, hvorfor der ikke foreligger 
forhåndsindstilling fra FU omkring ansøgningen 
 

10.  Berigtigelse af valg på sidste stiftsrådsmøde den 25. 
november 2021 af medlem af Folkekirke og 
Religionsmøde og valg af ny deltager til Årsmøde 
den 22. marts 2022 i Middelfart 
Orienteringspunkt / Beslutningspunkt 
Kristine Jersin er genvalgt som medlem af Folkekirke 
og Religionsmøde for perioden 2022 – 2026. 
Ved en fejl blev Ida Götke på mødet den 25. 
november 2021 valgt som medlem af Folkekirke og 
Religionsmøde for perioden 2022 – 2026. 
Henvendelsen drejede sig alene om valg af 
repræsentant fra Viborg Stiftsråd til Årsmøde den 26. 
marts 2022 i Middelfart. 
Ida Götke har været nødt til at melde fra som 
deltager til Årsmødet den 26. marts 2022. 
Hvem kan deltage i stedet for? 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min 
 

Anne-Lisbeth Jepsen meldte sig til at deltage i 
årsmødet den 26. marts 2022 i stedet for Ida Götke. 
Stiftet fremsender indbydelsen til Anne-Lisbeth 
Jepsen og giver besked til Folkekirke & 
Religionsmøde om, at Anne-Lisbeth Jepsen deltager i 
stedet for Ida Götke. 

11.  Valg af 2 læge, 1 gejstligt medlem og biskoppen til 
arbejdsgruppe / dommerkomite for 
Stiftsinitiativprisen, ”Hans Tausens Prisen 2023” og 
vedtagelse af forslag om forhøjelse af prisen til 2 x 
kr. 10.000,00 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Bilag 13 
FU indstiller, at Stiftsinitiativprisen forhøjes til 2 x kr. 
10.000,00 – i alt kr. 20.000,00 
 

Birgitte Refshauge Kjær meldte sig som gejstligt 
medlem. 
Anne-Lisbeth Jepsen og Ida Götke meldte sig som 
læge medlemmer. 
 
Der blev argumenteret mod, at beløbet hæves. Det 
er en ære at få prisen – det er ikke beløbet, der er 
det afgørende. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at ifølge fundatsen er 
der kr. 10.000 til udbetaling til 1 prismodtager. 
De sidste 2 gange der er uddelt, har der været 2 
forskellige, der har modtaget prisen og som har 
skullet dele prisen på de kr. 10.000. 
Det vil formentlig være et scenarie fremadrettet 
med 2 prismodtagere, hvilket kan være bevæggrund 
for forhøjelse af beløbet. 
 
Beslutning: 
Stiftsrådet siger ja til indstillingen fra FU.  
Er der 1 prismodtager er beløbet på kr. 10.000,00 og 
er der 2 prismodtagere, er der 2 x kr. 10.000,00 med 
kr. 10.000,00 til hver. 
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12.  Status på arbejdet i arbejdsgruppen til arbejdet 
med grøn omstilling / bæredygtighed / Klimaplan 
for Viborg Stift 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Henrik Stubkjær oplyste, at det er et rigtig godt 
udvalg. 
Der holdes et stort arrangement den 3. marts 2022 
på Golf Hotel Viborg – ”Klimamøde” med 
energikonsulent Carsten Vejborg for alle 
provstiudvalg, provster, provstisekretærer, 
provstiernes bygningssagkyndige, Stiftsrådet m.v. 
Henrik Stubkjær oplyste, at der er iværksat et 
tilsvarende landsdækkende projekt. 
Henrik Stubkjær er derfor usikker på, om Viborg 
Stifts tiltag er ”kommet på mellemhånd”. 
På den baggrund er det besluttet, at stiftskontorchef 
Lene Krabbesmark fra Lolland Falsters Stift deltager 
den 3. marts 2022 og der fortæller om det 
landsdækkende projekt. 
 

13.  Orientering fra det fælles møde for alle 
stiftsrådsformænd den 19. januar 2022 og  
Invitation og program for Fælles Stiftsrådsmøde i 
Odense lørdag den 5. marts 2022 fra kl. 10.00 – 
15.00 
Hvem deltager? Bemærk venligst, at tilmeldingen 
skal ske enkeltvis, hvorfor der opfordres til, at man 
selv tilmelder sig på det medsendte link. 
Orienteringsmøde 
Estimeret tid 10 min. 
Bilag 14 
 

Stiftsrådsformanden orienterede om det virtuelle 
møde den 19. januar 2022. 
 
Her blev det bl.a. drøftet: 

• Hvordan forholder man sig i forbindelse med 
Budgetsamrådet og ansøgningerne dertil? 
Er det hensigtsmæssigt med en koordinering 
af ansøgningerne stiftsrådene imellem? 

• Den forestående revision af Økonomiloven. 
Man vil gerne ind og have formaliseret, at 
det er muligt at få kørselsgodtgørelse ved 
deltagelse i stiftsudvalgsmøder. Man vil 
gerne have det skrevet ind i Økonomiloven. 
Det håndteres på forskellige måder i 
stifterne. 

• Større samarbejde stifterne imellem. 

• Forslag om, at rammen for Det bindende 
Stiftsbidrag skal kunne forøges til 5%. Ligger 
lige p.t. begravet – umiddelbart har 
stiftsrådsformanden meldt fra herpå. 
Det samme vedrørende forslag om 
formandshonorar. 
Fælles henvendelse til KM ligger derfor lige 
p.t. og afventer – stiftsrådsformanden vil 
ikke umiddelbart underskrive herpå, da han 
ikke er enig i forslaget og først vil træffe 
beslutning efter en drøftelse på et 
stiftsrådsmøde. 
Stiftsrådsformanden modtog positiv 
opbakning til hans holdning omkring 
forøgelsen af procenten til 5%. 
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Biskoppen oplyste, at han sidder i det arbejdsudvalg, 
der er nedsat omkring bearbejdning af 
Økonomiloven. 
 
Der er den 20. februar 2022 kommet besked fra 
Fyens Stiftsråd om, at mødet den 5. marts 2022 er 
aflyst og at mødet vil blive forsøgt gennemført i 
efteråret 2022 eller foråret 2023. 
Der er ikke anført nogen nærmere begrundelse for 
aflysningen. 
 

14. ? Fra Birgitte Refshauge Kjær. Opfølgning på 
undersøgelse af muligheden for, at alle stiftets sogne 
kan få adgang til brug af hjemmesiden Salmer.dk. - 
fra stiftsrådsmøde juni 2021. 
Orienteringspunkt 
Bilag 15 
 
 

Redegørelsen i den fremsendte mail blev taget til 
efterretning. 
Beslutning: Det er ikke oplagt at bruge penge på 

15.  
 

Siden sidst 
Orienteringspunkt 
 

 

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

 

Biskoppen: 
Kort orientering omkring den verserende sag 
vedrørende opsætning af vindmøller. 
Orientering omkring den netop afholdte 
Diakonikonference, der havde godt 100 deltagere og 
var en stor succes. Biskoppen har modtaget mange 
positive tilkendegivelser tilbage. 
Henrik Helms uddelte rapport med billeder og 
indlæg fra konferencen. 
Der er besluttet, at Diakonikonferencen også 
afholdes også i 2023 og i udvidet stand. Opfordring 
kom til, at også Regionen inviteres til at deltage. 
Kort orientering omkring den aktuelle debat omkring 
Tavshedskultur i folkekirken. I regionen har man et 
projekt, der hedder TULE, og der afholdes et møde 
med provster, TR og AMR, hvor lederen fra TULE-
projektet på regionen deltager. 
Den aktuelle situation i Ukraine. Skal kirkerne i 
Viborg Stift gøre noget? Eventuelt afholde en 
gudstjeneste i Domkirken eller andet arrangement 
med indsamling til ukrainske flygtninge i Rumænien? 
Vil det være relevant at gøre det et sted eller rundt i 
alle provstier?  
Enighed om, at det er et emne, der optager alle – 
ikke kun unge.  
Skal man eventuelt kontakte skolerne? Hvem skal 
man ellers rette henvendelse til? 
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Kort orientering omkring biskoppens deltagelse i 
”Roadshow” rundt i provstierne omkring psykisk 
arbejdsmiljø sammen med Stiftsudvalget for 
Psykologi. 
 

r
i
g
e
n 

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

 

Ikke yderligere at bemærke 

 
c) Orientering fra medlemmer af Stiftsrådet, 

herunder fra Kapitalforvaltningen 
 Estimeret tid 5 min. 
 

d) Budgetsamrådet             
Estimeret tid 5 min. 

            
  

Ejvind Dahl – Kapitalforvaltningen. 
Kort orientering omkring arbejdet i 
Kapitalforvaltningen. 
Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder. 
Der skal nu findes en ny administrator for en 4 års 
periode. Der kommer udbudsrunde primo marts. 
Udbuddet køres i samarbejde med PWC og 
Kammeradvokaten. 
 
Ole Bjerne Sørensen – Budgetsamrådet 
Der er aftalt møde til den 15. marts 2022 
 
 
 
 

16.  Afrapportering fra udvalg, herunder årsrapporter  
Estimeret tid 10 min.  
 

1. Stiftsudvalg for Diakoni  
Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 16  
 

2. Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation 
Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 17 
 

3. Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø 
Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 18 
 

4. Stiftsudvalget for Gudstjeneste og 
Forkyndelse 
Henrik Guldbrandt Kjær har valgt kun at 
deltage i 1 udvalg, og er derfor ikke medlem 
af Stiftsudvalget for Gudstjeneste og 
Forkyndelse 
Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 19  
 

5. Stiftsudvalget for Kirken i Verden 
Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 20 
 

Stiftsudvalg for Diakoni  
Henvisning til årsrapporten 

 
Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation 
Henvisning til årsrapporten og opfordring til at se på 
stiftets hjemmeside og opleve, hvordan 
brugbarheden bliver bedre og opfordring til at se 
rapporten vedrørende julekalender. 

 
Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø 
Henvisning til årsrapporten 

 
Stiftsudvalget for Gudstjeneste og Forkyndelse 
Henvisning til årsrapporten 
 
Stiftsudvalget for Kirken i Verden 
Henvisning til årsrapporten 

 
Stiftsudvalget for Undervisning 
Henvisning til årsrapporten 
Der kommer en formel ansøgning om at flytte 
bevillingen til konferencen ”Unge og Kirke” til 2024 
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6. Stiftsudvalget for Undervisning 
 Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 21 
 

7. DSUK 
Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 22 
(endnu ikke modtaget) 
 

8. Stiftsudvalget   ”Kirken på Landet” 
Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 23 
(endnu ikke modtaget) 
 

9. Stiftsudvalget for Pilgrimme 
Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 24  
 

10. Grønt udvalg 
Årsrapport 2021 vedlagt som bilag 25 
(endnu ikke modtaget) 
 

DSUK 
Forespørgsel omkring opdatering af 
udvalgsmedlemmer på hjemmesiden 

 
Stiftsudvalget   ”Kirken på Landet” 
 
Stiftsudvalget for Pilgrimme 
Henvisning til årsrapporten 
 
Grønt udvalg 
 
 

17.  Bevilget lån i stiftsmidlerne på kr. 2.400.000,00 til 
Isenvad menighedsråd til renovering af præstebolig 
Orienteringspunkt 
Bilag 26 
Estimeret tid 5 min.  
 

Der blev kort fortalt om baggrunden for 
ansøgningen. 
Taget til efterretning. 

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

 

18.  Til stiftsrådene med orientering om afslutning på 
KAS-GIAS udbuddet 
Bilag 27 
 

Taget til efterretning. 

19.  Fra Troels Laursen og Henrik Helms, tak for støtte 
og evalueringsrapport for julekalenderen 2021 
Bilag 28 
 

Taget til efterretning. 

20.  Oversigt over kapitalernes udvikling 
Bilag 30 
 

Taget til efterretning. 

21.  Oversigt over nye udlån pr. dato  
Bilag 31 
 

Taget til efterretning. 

22.  Nyt skema til brug for diæter og kørsel 2022 
Bilag 32 
Kan også tilgås og udfyldes på Stiftets hjemmeside: 
https://viborgstift.dk/viborg-stiftsraad/rejseudgifter-
og-diaeter 
 

Taget til efterretning. 

mailto:kmvib@km.dk?subject=Efter%20at%20have%20læst%20dokument%20har%20jeg%20klikket%20for%20kontakt
https://viborgstift.dk/
https://viborgstift.dk/viborg-stiftsraad/rejseudgifter-og-diaeter
https://viborgstift.dk/viborg-stiftsraad/rejseudgifter-og-diaeter


23.  Eventuelt 
Estimeret tid 5 min. 
 

 

24.  Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd i 2022 
 
 
Torsdag den 3. marts 2022 kl. 16.00 – 20.00 
Klimamøde for alle provster, provstisekretærer, 
provstiudvalg og Stiftsråd v/Carsten Vejborg på Golf 
Hotel Viborg. 
 
Lørdag den 5. marts 2022 kl. 9.30 – 15.00 
Fællesmøde i Odense for alle stiftsrådsmed-lemmer i 
Fredens Kirke, Odense 
 
Tirsdag den 15. marts 2021 kl. 10.30 – 17.30 
Eventuelt: Folkekirkens Sorgkonference, der holdes 
på MCH i Herning 
 
Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 17.00 
Stiftsrådsmøde 
 
Torsdag den 26. maj 2022 - søndag den 29. maj 
2022 
Himmelske Dage 2022 - Kirkefestival i Roskilde 
 
Fredag den 25. juni 2021 kl. 13.30 – 17.00 
Fødselsdagsreception til fejring af biskop Henrik 
Stubkjærs 60-års fødselsdag 
 
Torsdag den 25. august 2022 
Stiftsrådsmøde 
 
September 2022 
Landemodegudstjeneste 
 
Torsdag den 1. december 2022 
Stiftsrådsmøde 
 

 

25.  Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd i 2023 
 
Tirsdag den 21. februar 2023 
Stiftsrådsmøde 
 
Fredag den 8. september 2023 
Stiftsmenighedsstævne 
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