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Referat af møde i Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 

fredag den 23. februar 2018 kl. 14 – 16 i Domkirkens sognegård 

 

Tilstede: Vilhelm Værge, Steffen Nørregaard, Karin Elisabeth Vestergaard, Gert-Oluf 

Schwarz-Lausten; Margrethe Münster Berg 

 

Referent: Margrethe Münster Berg 

 

1. Godkendelse dagsorden.  

Ad 1) Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af, at Steffen udsender den nye FU-orden til 

stiftsudvalgets medlemmer. 

 

2. Godkendelse referat fra sidste møde (17.01.2018) 

Ad 2) Referatet blev godkendt. 

 

3. Økonomi (Regnskab 2017 og budget 2018 og 2019) 

Ad 3) Regnskab for 2017 blev forelagt. Revideret budget for 2018 (128.000 kr.) er forelagt. 

Budget 2019 (157.000 kr.) er drøftet og godkendt. 

 

4. Sammenfatning besvarelser menighedsråd v. kst stiftspræst Margrethe Berg 

Ad 4) Besvarelserne blev drøftet. (En 2-3 siders opsamling til Stiftsrådet om svarene incl. 

om hvor mange sogne, der har svaret i hvert provsti, dog uden at sætte navne på. Kom-

mentar om manglende eller lidt tynde besvarelser fra sogne, hvor der er stor aktivitet som 

fx i Bording, Aulum. Stiftsudvalgets efterskrift v/Vilhelm (medsendes til stiftsråd). 

 

5. Margrethe Bergs opgaver som kst. stiftspræst 

Ad 5) Margrethe følger op på Visionsundersøgelsen og afrapporterer til Stiftsrådet efter de 

anvisninger, der måtte blive fremlagt på stiftspræstemødet d. 8/3-2018.  

Stiftsudvalget varetager i denne konstitueringsperiode selv regnskabsopgaver. Hvis der 

dukker opgaver op, som det kunne være relevant, at Margrethe går ind i, kontaktes hun 

herom. 
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6. Studietur 

Ad 6) Projektet er forelagt. Tilmeldingsfristen er senest 1/4-2018. Deltagerne sørger selv 

for egen transport til København samt sørger for egen forsikring under turen. Der bestilles 

halvpension. 

  

7. Venskabsmenigheder Guildford og Nigeria – videre forløb og etablering 

Ad 7) Opgaven skal fremover varetages af den kommende, blivende stiftspræst. Vilhelm 

orienterer biskoppen og Mette Nielsen herom. 

 

8. Rapport fra Arbejdsgrupperne – siden sidst 

Ad 8) Mission: Der blev orienteret om turen til Libanon for menighedsrådsmedlemmer 

Marts 2019. 

Der blev orienteret om Stiftsstævne d. 11/11-2018 i Holstebro om ”Jerusalem – en stridens 

stad og en hellig by” 

Religionsmøde: Ekskursion til København 16/3-18 

Møde på Ikast-Brande gymnasium (”Tro møder tro”). 

Folkekirkens asylarbejde. 

Høring om Danmarks håndtering af afviste asylansøgere 19.02 i Ikast – fint besøgt. 

 

9. Årshjul 2018 

Ad 9) 14/4 Religionsmøde i dit stift 

25/4 Stiftskonference 

 

 

10. Kommende aktiviteter 

Ad 10) Se ovenstående 

 

11. Næste møde 

Ad 11) Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15.00 i Ikast 

 

12. Eventuelt 
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Ad 12) Pakistanpræst på Diakonhøjskolen overtages af Stiftet i efteråret 2018. Betales af 

”Kirke til kirke” med 20.000, mod at de 3 provstier får glæden af at pakistanpræsten de 2 

månedlige weekends, hvor de stilles til rådighed for sognene. Stiftet ansøgt om resterende 

20.000- 


