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Stiftsrådsmødet den 4. december 2018 
 
Valg 
Der var valg til formand og næstformand i Stiftsrådet. Der var genvalg til Karl Georg Pedersen og 
næstformand Gert Primdahl. Karl Georg Pedersen blev også genvalgt som medlem af budget 
samrådet. 
 
En positiv overskridelse 
Der blev kigget på en række budgettal, hvor et af tallene der blev kigget på var Stiftspræstekurset 
som havde overskredet budgettallet, men det var der en positiv forklaring på, da man aldrig har 
været så mange præster på kursus før. Over 140 deltog, så det var et af de budgettal som på trods 
af en overskridelse, havde en glædelig forklaring. 
 
Årsskrift 
Årsskriftet har holdt pause i år, og der blev debatteret om det var noget man skulle fortsætte med 
at have. Der blev nedsat et udvalg, som skal kigge på hvad vi skal fremover og det skal besluttes 
inden sommerferien. 
 
Ansøgninger 
Der var en række ansøgninger som blev behandlet på Stiftrådsmødet. 
Her er et lille overblik over nogen af dem der fik penge: 
 

• Der blevet givet støtte på kr. 65.000 til ekstern bistand for at kunne sende KAS og GIAS i udbud. 
Det er ikke penge der tages fra Stiftsmidlerne men penge som kommer fra afkast af kapitalerne. 
Det skal i udbud hver 4. år med mulighed for udvidelse for yderligere 2 år. 

 

• Støtte til det Sociale Netværk og projektet Mind U med 50.0000 
 

• Økumeni-udvalget fik yderligere 36.000 til dækning af deres aktiviteter. 
 

• Landsforeningen af Menighedsråd fik støtte til den kirkelige filmpris Gabriel med kr. 3000 

Stiftrådsmødet blev indledt med en rundtur på Pilgrimsherberget Asylet i Viborg. 
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• Et nyt nordisk projekt skal lave undersøgelse om pastoral læring, hvor stiftet supplerer op med 
22.500 som skal dække tre år. 

 
Himmelske Dage på Heden 
Der er rigtig mange udvalg i gang, og lige nu er der over 200 arrangementer på listen i Kristi 
Himmelfartsferien i Herning. Derudover kommer der en række fine udenlandske gæster: Fra 
lederen af Taize til præsidenten for Det Lutherske Verdensforbund. 
Der bliver en stor festaften og kirkeligt show i Jyske Bank Boxen med 1000 gospel sangere, 
verdensballetten, Herning Kirkes Drengekor, symfoniorkester, den amerikanske grammy-vindende 
artist Hezekiah Walker og Peter Mygind og Dina Al-Erhayem som værter. 
Der er et forslag om et 6 årigt forsøgsprojekt hvor man foreslår at Himmelske Dage skiftevis deles 
mellem København og provinsen. 
Ønsker man at skrive om Himmelske Dage på Heden er der tekster og inspiration at hente i 
Himmelske Dages presserum: https://www.himmelskedage.dk/presse/ 
 
Stiftsanalysen 
Der har været lavet analyse og en brugerundersøgelse af hvordan betjeningen har været i 
Stifterne. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger og Viborg Stift lå bedst af alle stifter.  
Der er nedsat grupper der skal kigge på kompetencerne i stifterne. De kigger på centre og 
opgaver. Om der er noget i Kirkeministeriet som bedre kan ligge i stifterne, om der er opgaver i 
menighedsrådene der ligger bedre i provstierne osv. Udvalgene analyserer om opgaverne ligger 
rigtigt 
 
Kapitalforvaltningen 
Der havde været møde den 2. november, hvor der blev godkendt retningslinier for investering i 
erhvervsobligationer. Det har taget tid, men resultatet skulle gerne være at de tre forvaltere får en 
bedre forrentning af pengene og sikre at kirkernes penge ikke placeres forkert.  
 
Budgetsamråd 
Indstillingerne blev stort set fulgt. Men Folkekirken Familiestøtte blev ikke støttet,. Der er ikke 
mange penge til projekter, så man ville ikke love sig til flerårige projekter. 
 
Grøn energi i kirken 
Der blev diskuteret kirkens indflydelse på opsætning af vindmøller. Henrik Stubkjær forklarede at 
det er Stiftsøvrighedens opgave at vurdere om kirken bliver skæmmet. Det man gør er at indkalde 
Nationalmuseet, kgl bygningsinspektører og kirkegårdskonsulenter. 
Der blev diskuteret et konkret projekt i Løgstør med 40 vindmøller, hvor man fra Stiftsøvrighedens 
side ønskede at få fjernet 12 og endte med et kompromis på 4.  
Henrik Stubkjær gjorde opmærksom på at han går ind for alternativ energi,  
 
Der blev også fortalt nyt fra en række af Stiftsudvalgene: 
 
Kirken i sommerlandet 
FUV er i gang med at skrive en rapport om hvordan folk bruger kirken i sommerlandet.. Det hele 
lanceres ved en begivenhed i ugen op til påske ved Borbjerg fyr. 
 
Økumeni 
Der har været en række begivenheder som migrant og forbønsgudstjeneste i Domkirken, foredrag i 
Holstebro ved Sten Nørskov og Heinrich Petersen om Jerusalem og studietur, lige fra Esbjerg for 
at høre om Ribe Stifts asyl og migrantarbejde, til besøg i kristne samfund i Libanon 
 
Kirken på landet 
De arbejder videre med Visionskort. Noget der skal være enkelt og lækkert, og let for det enkelte 
menighedsråd at gøre brug af, for at have et værktøj der kan skabe dialog. 
 
Pilgrimsvandringer 
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Der er lagt sidste hånd på en folder som skal uddeles i marts, og gerne skal ud og ligge i alle 
kirker. 
 
Medieudvalg 
Her er der planlagt en medie og inspirationsdag 16. november på Hardsyssel Efterskole. 
 
Gudstjeneste 
Den 28. februar holder man samtalesaloner om liturgi og salmer 
 
Ungdomskonference 
Der er blev holdt evaluering af ungdomskonferencen, som blev afholdt i Viborg. 
Måden at følge op på, kan være at samle kirkemusikerne, fordi man er enige om at børne og 
ungdomsarbejdet i kirken i høj grad også ligger i korene. 
 
 
 
 
 
 


