
REFERAT 

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde  

Møde tirsdag den 27. november 2018 kl. 09.00 i Sahl 

Deltagere: Vilhelm Værge, Steffen Nørregaard, Niels Iver Juul, Karin Vestergaard, Gert-Oluf Schwarz 

Lausten, Peter Fischer-Nielsen (referat). 

1. Godkendelse referat fra møde 29. august 2018 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Godkendelse dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3.  Evalueringer 

a) Forbønsgudstjenesten 28-10 

Gudstjenesten forløb fint, og der er kommet gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Der var 

i alt 151 deltagere. Fremadrettet bør vi huske at involvere den katolske kirke i Viborg. Der 

er også interesse fra domkirken om et tættere samarbejde om gudstjenesten. 

 

b) Studietur til Libanon 22. til 26-10 

Der var tilfredshed med turen og programmet. Programmet var passende i forhold til den 

vanskelige logistik. Der manglede dog møder med lokale kristne. Hotellet var ikke ret godt, 

men billigt, hvilket var en forudsætning for, at turen kunne gennemføres. Steffen 

Nørregaard fik stor ros for sin indsats som rejseleder. 

 

c) Stiftsstævne 11-11 

Det var et udmærket stævne, men der var desværre kun cirka 45 deltagere. Det bør 

fremadrettet overvejes, om formen er den rigtige, og om det evt. vil være muligt at få 

biskoppen til at deltage. Det kan overvejes, om det er bedre at afholde stævnet som et 

aftenarrangement eller i forbindelse med et andet arrangement. 

 

d) Workshoppen ved Menighedsrådenes dag 17-11 

Der var cirka 80 deltagere, hvilket var et skuffende lavt deltagerantal. Vores workshop, der 

havde 15 deltagere, fik gode tilbagemeldinger. 

 

4.  Økonomi 

a) Status m. budgetoverskridelse 2018 

Dags dato er budgettet overskredet med cirka 28.000 kr., og der forventes yderligere nogle 

udgifter, inden året er afsluttet. Stiftsrådet er ansøgt om en budgetudvidelse på i alt 36.000 

kr. Vi forventer, at ansøgningen vil blive godkendt på kommende stiftsrådsmøde. 

 

b) Styring af økonomi fremover 

Der er behov for en mere præcis økonomistyring fremadrettet. Udgifter større end 5.000 

kr. skal godkendes på et stiftsudvalgsmøde. Evt. ekstra ansøgninger til stiftet skal gå via 

stiftsudvalget. 

 

c) Nyt budget for 2019 

Stiftsudvalget er af stiftsrådet blevet bedt om at revurdere budgettet for 2019. Følgende 

poster blev foreslået tilføjet:  

 40.000 kr. til aktivitetsudgifter (10.000 kr. pr. arbejdsgruppe). 

 Udgifter til abonnementer og bøger øges pga. både abonnement på Ny Mission (ca. 

1300 kr.) og kontingent til Danske Kirkers Råd (ca. 9.000 kr.). 



 Budgettet for Himmelske Dage nedjusteres til 5.000 kr. pr. arbejdsgruppe. 

 Venskabsrelationer: 40.000 kr. (undersøgelsesrejse til Nigeria for stiftspræsten og  

et udvalgsmedlem, undersøgelsesrejse til Guildford for stiftspræsten).  

 Udgifter til stiftsudvalgsrepræsentanter på Libanon-turen.  

 Vilhelm Værge, Steffen Nørregaard og Peter Fischer-Nielsen udarbejder udkast til 

nyt 2019-budget, der udsendes til stiftsudvalget til kommentering og godkendelse. 

 

5. Orientering fra stiftspræsten  

Peter Fischer-Nielsen orienterede om sit arbejde siden sidst. Sammen med sognepræst Karen 

Stubkjær har han taget initiativ til et møde omkring internationale tilbud i Viborg og omegn. Der 

arbejdes på at etablere engelsksproget underside på stiftets hjemmeside, månedligt 

engelsksproget gudstjenestetilbud og indkøb af tolkeanlæg til de to provstier. Der følges op på 

initiativet i arbejdsgruppen for asyl- og migrantarbejde. 

 

6. Venskabsstifter- hvad indebærer det og hvilke initiativer skal der tages? 

a) Guildford Stift – herunder de mange provstiture til stiftet 

Peter Fischer-Nielsen er i dialog med Guildford Stift omkring tre mulige provstibesøg i 

Guildford i 2019. (Det er nu aftalt, at Guildford stift højest kan modtage 2 årlige besøg.) Der 

arbejdes på at udarbejde en lille folder med besøgsmuligheder i de to stifter. Biskop 

Andrew deltager i Himmelske Dage.  

 

b) Nigeria lutherske kirke – herunder opstilling af ønskeseddel til drøftelse med ærkebiskop 

Musa på kirkedage i Herning 

Niels Iver Juul besøgte Nigeria i oktober og havde mulighed for at drøfte relationen mellem 

Viborg Stift og LCCN med ærkebiskop Musa Filibus og kirkens øvrige ledelse. Deres 

umiddelbare liste over muligt indhold i relationen lød på: Forbøn for hinanden, gensidig 

information, deling af teologiske resurser, udveksling. Det var venskabet og ikke 

økonomien, der var vigtig i drøftelsen.  

Vi har modtaget brev fra Musa Filibus med tak for invitationen til Himmelske Dage og tak 

for forbøn ved forbønsgudstjenesten i Viborg Domkirke 28. oktober. 

Et arbejdsudvalg bestående af Gert-Oluf Schwarz-Lausten, Niels Iver Juul og Peter Fischer-

Nielsen udarbejder oplæg vedr. venskabsrelationer, der drøftes og godkendes i 

stiftsudvalget i foråret 2019. Eksterne personer kan inddrages i arbejdet. 

 

c) Evt. gudstjeneste m. ærkebiskop Musa 26.05 og udvalgsmøde med ham 

Mission Afrika har foreslået, at Musa Filibus deltager i en gudstjeneste i stiftet den 26. maj, 

og at der efterfølgende holdes et møde med ham, hvor venskabsrelationen kan drøftes. 

Stiftsudvalget bakker op og foreslår, at gudstjenesten evt. kan afholdes i Ikast. 

Efterfølgende er der møde med Musa Filibus, hvor hele stiftsudvalget og arbejdsgrupper 

inviteres.  

 

7. Himmelske Dage 30.05 – 02.06.2019 Hvad kan vi bidrage med til fælles stiftsudvalgsstand 

Vi deltager som stiftsudvalg i en fælles stiftsudvalgsstand. Det drøftes på stiftskonferencen, hvad 

vi vil byde ind med, og hvad vi ønsker skal være temaet for det postkort, som Henrik Helms 

ønsker at udarbejde til hvert stiftsudvalg. 

 

8. Kommende aktiviteter, møder og konferencer 

Forbønsgudstjeneste afholdes næste gang i oktober eller november 2019 - evt. sidste søndag i 

oktober, hvor der er BUSK-gudstjeneste mange steder. Der nedsættes et udvalg på 

stiftskonferencen. 

 



Stiftsstævnet i 2019 foreslås afholdt med fokus på venskabsrelationerne i Guildford og Nigeria. 

Det kan evt. arrangeres på tværs af arbejdsgrupperne. Temaet kunne evt. være ”Kirke over 

grænser”. Emnet drøftes videre på stiftskonferencen. 

 

Det Mellemkirkelige Råds konference afholdes 25. til 26. januar. Niels Iver Juul, Vilhelm Værge og 

Peter Fischer-Nielsen forventer at deltager. Derudover tilbydes 3 pladser til øvrige 

arbejdsgruppemedlemmer. Vilhelm Værge sørger for tilmelding. 

 

9. Struktur og mødeform i udvalget. Skal det justeres? 

Punktet udskydes. 

 

10. Årshjul 2018-19 

Punktet udskydes. 

 

11. Forberedelse årsrapport 2018 

De forskellige arbejdsgruppeformænd afleverer delrapport (10 linjer) til Vilhelm Værge senest 

15. januar. Vilhelm Værge udarbejder den endelige rapport. 

 

12. Forberedelse dagsorden til stiftskonferencen 24.01.2019 

Punktet blev ikke nået. 

 

13. Orientering fra arbejdsgrupperne og organisationer, hvor vi er repræsenteret 

Punktet blev ikke nået. 

 

14. Meddelelser fra Arbejdsgrupperne 

Punktet blev ikke nået. 

 

15. Næste møde(r) 

Punktet blev ikke nået. 

 

16. Eventuelt 

Punktet blev ikke nået. 


