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Viborg, 24. februar 2021 
Akt nr. 1285405 
HES/MENI 
 

+ 
 
Viborg Stiftsråd 
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard 
Teologisk konsulent Henning Kjær Thomsen 
Kommunikationskoordinator Henrik Helms 
Økonomiansvarlig Inger Lise Øster 
Bispesekretær Mette Nielsen 
 
 
 
 
 
 
REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd, onsdag den 24. februar 2021 kl. 17.00 – 20.00 
 
På grund af de nuværende restriktioner i forbindelse med Covid-19, herunder det gældende 
forsamlingsforbud, blev mødet afholdt som TEAMS-møde. 
 
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer: 
Henrik Stubkjær, Karsten Christensen, Erling Vingborg, Gert Primdahl, Jens Pedersen, Karl Georg 
Pedersen, Lillian Storgaard, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen, Carlo Hald, Thomas Frank, Finn 
Skaarup, Bjarke Møller Sørensen, Carsten Hoffmann, Flemming Holmberg, Birgitte Refshauge 
Kjær og Arne Bach 
 
Deltagende fra Stiftet: 
Henrik Helms, Bodil Abildgaard, Henning Kjær Thomsen, Inger Lise Øster og Mette Nielsen 
(referent) 
 
Afbud fra:   
Lillian Storgaard, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Joan Trelborg samt Flemming Holmberg, der kun 
kortvarigt var logget på kort før kl. 17.00, men derefter loggede af igen. 

 

Mødet indledtes kl. 17.00 med en kort andagt v/Henning Kjær Thomsen 
 

 
REFERAT 

 

Punkt Emne Referat 
 

1.  Besked om valg af nyt stiftsrådsmedlem fra 
Herning Provstierne  
Nyt medlem er Arne Bach, Herning Søndre 
Provsti  
Velkommen til Arne v/stiftsrådsformanden 
Orienteringspunkt 
 

Henrik Stubkjær orienterede om, at Arne Bach 
er valgt som nyt stiftsrådsmedlem fra Herning 
Søndre provsti, og bød Arne Bach velkommen til 
Stiftsrådet 

2.  Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
 
 

Dagsordenen blev godkendt 
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3.  Andagt til indledning af Stiftsrådsmøderne i 
resten af 2021 og 1. møde i 2022 
Der skal vælges nye personer til afholdelse af 
andagter for resten af 2021 og 1. møde i 2022 – 
Ny liste skal laves - hvem melder sig? 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Der kom forslag om, at de, der er interesseret i 
at komme på listen, sender mail til Mette Nielsen 
herom, hvorefter Mette Nielsen laver ny liste og 
sender ud sammen med nærværende referat. 

4.  Forretningsorden for Viborg Stiftsråd 
Gennemgang af gældende forretningsorden for 
Viborg Stiftsråd 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Vedlægges som bilag 1  
FU indstiller, at den nuværende forretningsorden 
fastholdes i den nuværende udformning 
 

Indstillingen fra FU blev efterkommet og 
godkendt, og forretningsordenen fastholdes 
således i den nuværende udformning.  
Stiftet forsyner forretningsordenen med 
påtegning om, at den er godkendt på møde den 
24. februar 2021. 

5.  Udkast til årsrapport 2020 for Viborg 
Stiftsmidler 
Herunder vedtagelse af fuldmagt til formanden 
til underskrift af årsrapport 2020 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
Vedlægges som bilag 2 
FU indstiller, at udkast til årsrapport godkendes, 
og at formanden meddeles fuldmagt til at 
underskrive den endelige årsrapport for 2020, 
idet kopi heraf vil blive fremsendt til Stiftsrådet, 
når denne foreligger. 
 

Det fremsendte udkast blev kort gennemgået 
v/Inger Lise Øster og et enkelt spørgsmål i 
relation hertil blev besvaret. 
Regnskabet viser et overskud 2020 på kr. 
2.200.000,00 
 
Indstillingen fra FU blev efterkommet. 
Udkast til årsrapport 2020 blev således 
godkendt, ligesom der blev meddelt fuldmagt til 
stiftsrådsformand Karl Georg Pedersen til at 
underskrive den endelige årsrapport, når denne 
foreligger. 

6.  Foreløbigt udkast til årsrapport 2020 for Det 
bindende Stiftsbidrag 
Herunder vedtagelse af fuldmagt til formanden 
til underskrift af årsrapport for 2020 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
Vedlægges som bilag 3 
FU indstiller, at udkast til årsrapport godkendes, 
og at formanden meddeles fuldmagt til at 
underskrive den endelige årsrapport for 2020, 
idet kopi heraf vil blive fremsendt til Stiftsrådet, 
når denne foreligger. 
 

Det fremsendte udkast blev kort gennemgået 
v/Inger Lise Øster. 
Regnskabet viser et overskud 2020 på kr. 
1.500.000,00. Endvidere fremgår det af oversigt 
over manglende udbetalinger, at der er en 
manko på kr. 844.000. 
 
Indstillingen fra FU blev efterkommet. 
Udkast til årsrapport 2020 blev således 
godkendt, ligesom der blev meddelt fuldmagt til 
stiftsrådsformand Karl Georg Pedersen til at 
underskrive den endelige årsrapport, når denne 
foreligger. 
 

7.  Tilretning af Budget 2021 
Beslutningspunkt 
Det tilrettede budget vedlægges som bilag 4 
Ansøgning fra Arbejdsgruppen for Folkekirkens 
Sorgkonference om overflytning af bevilgede 
midler til konferencen den 15. marts 2021, der 
blev aflyst på grund af Covid-19 til budget 2022 
(er med i det tilrettede budget) 

Det fremsendte udkast blev kort gennemgået af 
Inger Lise Øster, da der er kommet nogle få 
rettelser hertil. De kr. 844.000 jfr. punkt 6 er nu 
sat ind i budgettet. Endvidere er der foretaget 
enkelte yderligere rettelser.  
Tilretning af budget 2021 blev godkendt. 



Ansøgningen vedlægges som bilag 5 
Estimeret tid 10 min. 
FU indstiller, at budgettet godkendes 
 

Inger Lise Øster gennemgik ligeledes tilrettet 
budget 2022. Alle stiftsudvalg har indleveret 
budget for 2022. 
Inger Lise Øster efterlyste eventuelle forslag til 
ændringer til budget 2022. Tilbage på status er 
der nu kr. 813.000. 
Spørgsmål i relation til budget 2021 blev 
besvaret. 
 
Indstillingen fra FU blev efterkommet, hvorefter 
det tilrettede budget for 2021 herefter er 
godkendt og som følge heraf også ansøgningen 
fra Arbejdsgruppen for Folkekirkens 
Sorgkonference om overflytning af bevilgede 
midler fra 2021 til budget 2022. 
 

8.  Fastsættelse af Budget og Det bindende 
Stiftsbidrag 2022 
Beslutningspunkt 
Bilag 6 
Estimeret 10 min. 
Forretningsudvalget indstiller, at budgettet 
drøftes og godkendes 
FU indstiller, at Stiftsbidraget fastholdes på 
0,7%  
 

Inger Lise Øster gennemgik det fremsendte 
udkast og spørgsmål i relation hertil blev 
besvaret. 
 
Indstillingen fra FU blev efterkommet og 
budgettet godkendt, og Stiftsbidraget fastholdes 
således også i 2022 på 0,7% 

9.  Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 
2022 
Beslutningspunkt 
Bilag 7 
Estimeret tid 10 min. 
Forretningsudvalget indstiller, at det 
foreliggende forslag til renteberegning / 
konsekvensberegning drøftes og godkendes. 
FU indstiller, at indlånsrenten fastholdes på 
0,5% og at udlånsrenten fastholdes til 1,5 %. 
 

Det fremsendte forslag til renteberegning / 
konsekvensberegning blev kort drøftet. 
 
Jens Pedersen spurgte vedr. 
investeringsbeviser, der ifølge bilaget kun giver 
0,35% - om man ikke kan forvente mere? 
Inger Lise Øster svarede hertil, at 
kapitalforvalterne alene forventer afkast på 0,4% 
og 0,5% - ca. 0,08% i forskel til vores 
beregninger og til forventningerne fra 
kapitalforvalterne. 
 
Erling Vingborg gjorde opmærksom på, at det 
ikke som anført i dagsordenen er alternativ 1, 
der indstilles godkendt, men at det er 
beregningen ”2022 – uændret ind- og 
udlånsrenter” med fastholdelse af renten, der er 
aktuel til godkendelse. 
 
Inger Lise oplyste, at renten er steget her på det 
seneste, hvorfor vi har et kurstab, når renten 
stiger. Konsekvens heraf er, at vi har et 
urealiseret kurstab på kr. 4.200.000,00. 
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Indstillingen fra FU om godkendelse af ”2022 – 
uændret ind- og udlånsrenter” blev efterkommet 
og godkendt, således at indlånsrenten også i 
2022 fastholdes på 0,5% og udlånsrenten i 2022 
fastholdes på 1,5%. 
 

10.  Godkendelse af Budget 2021 for 
Arbejdsgruppen til arbejdet med grøn 
omstilling-bæredygtighed-klimaplan for 
Viborg Stift 
Jfr. betingelser for bevilling af kr. 100.000 på 
sidste Stiftsrådsmøde 
Beslutningspunkt 
Bilag 8 
Estimeret 5 min. 
 

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger 

11.  Forlængelse af ansættelsen for teologisk 
konsulent Henning Kjær Thomsen 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
FU indstiller forlængelse med 4 år til udgangen 
af juni 2025 
 

Henning Kjær Thomsen forlod mødet. 
 
Indstillingen fra FU blev efterkommet og 
godkendt, og Henning Kjær Thomsens 
ansættelse forlænges herefter med 4 år til 
udgangen af juni 2025. 
 

12.  Valg af 1 nyt lægt medlem til Arbejdsgruppen 
for Stiftsinitiativprisen, ”Hans Tausens 
Prisen 2021” 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Carlo Hald gav tilsagn om at ville indtræde som 
medlem i udvalget.  

13.  Status på Stiftsmenighedsstævnet fredag 
den 10. september 2021, herunder valg af 2-3 
medlemmer af Stiftsrådet + repræsentanter fra 
Stiftsadministrationen til en Arbejdsgruppe 
Beslutningspunkt  
Estimeret tid 5 min. 
 

Bodil Abildgaard orienterede kort om status for 
stævnet, herunder at Stiftsmenighedsstævnet nu 
afholdes en fredag og afsluttes med en 
aftensgudstjeneste. 
 
Fra Stiftet deltager følgende i arbejdsgruppen: 
Biskop Henrik Stubkjær, stiftskontorchef Bodil 
Abildgaard, teologisk konsulent Henning Kjær 
Thomsen, koordinationskoordinator Henrik 
Helms samt bispesekretær Mette Nielsen 
 
Følgende stiftsrådsmedlemmer meldte sig til 
arbejdsgruppen: 
 

• Arne Bach  

• Karl Georg Pedersen 

• Anne Lisbeth Jepsen 

• Finn Skaarup 
 
Stiftet indkalder arbejdsgruppen til møde. 
 



14.  Status på arbejdet i arbejdsgruppen til 
arbejdet med grøn omstilling / 
bæredygtighed / Klimaplan for Viborg Stift 
Orientering om, Arne Bach er indtrådt som nyt 
medlem i stedet for Leif Skibsted Jakobsen 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Henrik Stubkjær orienterede kort omkring status 
for arbejdet i arbejdsgruppen og orienterede i 
samme forbindelse om, at Arne Bach er indtrådt 
som nyt medlem og allerede har deltaget i et 
møde i arbejdsgruppen. 
 
Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen, 
hvor en repræsentant fra GRØN KIRKE under 
Danske Kirkers Råd deltog. 
Der er aftalt et kursus for gravere. Til næste 
møde er Anders Bonde, der er provst i Faurskov 
Provsti inviteret, og han har givet tilsagn om at 
deltage. 
Thomas Frank supplerede hertil, at alle provstier  
mangler tal for energiforbruget.  
 

15.  Status på Fælles Stiftsrådsmøde i Viborg, 
lørdag den 13. marts 2021 (Flyttet fra den 7. 
november 2020) 
 
Brev af 10. februar 2021 til alle biskopper og 
alle vedlægges som bilag 9 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
 

Karl Georg Pedersen orienterede kort omkring 
status for det Fælles Stiftsrådsmøde. 
 
På baggrund af de restriktioner, der i dag er 
meldt ud fra regeringens side kan det 
konstateres, at der ikke er mulighed for at 
afholde et fysisk møde den 13. marts 2021.  
Stiftet skriver ud herom til alle Stiftsråd. 
Der vil derfor formentlig blive tale om plan B, jfr. 
punkt 16. 
 

16.  Fra Københavns Stiftsråd, bemærkninger 
vedr. afholdelse og dagsorden til fælles 
Stiftsrådsmøde den 13. marts 2021 og svar fra 
Viborg Stiftsråd ved brev af 12. februar 2021. 
Hvem skal deltage i et eventuelt TEAMS-
møde ud over formanden (plan B) 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Bilag 10 og svar bilag 11 
 

Karl Georg Pedersen orienterede kort omkring 
brevet fra Københavns Stiftsråd. 
 
Med henvisning til ovenfor anførte under punkt 
15 vil der i stedet skulle afholdes et online møde 
via TEAMS – plan B – lørdag den 13. marts 
2021. Endeligt mødetidspunkt for et TEAMS-
møde er endnu ikke meldt ud. Har man ønsker i 
den forbindelse, er man velkommen til at sende 
input hertil. Forslag: Fra kl. 10.00 – 12.00  
 
Birgitte Refshauge Kjær henviste til svaret fra 
Københavns Stift, der indeholder forslag til nyt 
punkt til dagsordenen – drøftelse af folkekirkens 
kommunikation – og tilkendegav i den 
forbindelse, at hun var enig i, at det ville være et 
godt punkt at tage op. 
Henrik Stubkjær supplerede her med, at han er 
enig i vigtigheden heraf. 
Flere medlemmer tilkendegav, at vigtigheden af 
kommunikation er meget relevant, og at det vil 
være et oplagt og vigtigt punkt til drøftelse på et 
TEAMS-møde den 13. marts 2021.  
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Karl Georg Pedersen pointerede her, at det er 
Viborg, der bestemmer dagsordenen – også til 
TEAMS-mødet. Udvalget, der arbejder med 
fællesmødet, afholder møde umiddelbart efter 
stiftsrådsmødet her, og modtager gerne input til 
dagorden for TEAMS-mødet. Karl Georg 
Pedersen opfordrede til eventuelt at sende mail 
herom inden for den næste uge. 
 
Det blev ligeledes drøftet, hvem der ud over 
formanden for Stiftsrådet skal deltage i et sådant 
fælles møde. Da det er Viborg, der arrangerer 
mødet, kan der godt deltage 4-5 fra Viborg.  
Øvrige stiftsråd opfordres til at deltage med 2-3 
medlemmer. 
 
Carlo Hald, Birgitte Refshauge Kjær, Henrik 
Stubkjær og Anne-Lisbeth Jepsen meldte sig til 
at deltage i mødet sammen med 
stiftsrådsformand Karl Georg Pedersen. 
 

17.  Status på programmet for KAS-GIAS - udbud 
Orienteringspunkt 
Nyhedsbrev vedlægges som bilag 12 
 

Bodil Abildgaard orienterede kort omkring 
udbuddet. Der er indtil nu kun lavet udbud på 
det store KAS – ikke på gravstedsaftaler. 
For GIAS er der ikke modtaget tilbud – det 
kommer først i marts måned. Som det ser ud nu, 
ser det ud til, at budgettet holdes. 
Bodil Abildgaard er optimist. 
 

18.  Indkomne ansøgninger 
Estimeret tid 10 min. 
 

 

 a) Fra Bodil Hindsholm Hansen, 
ansøgning om økonomisk støtte til 
bogprojekt 
Bilag 13 

FU indstiller, at ansøgningen ikke 
imødekommes, da Stiftsrådet principielt ikke 
yder støtte til bogprojekter 
 

Indstillingen fra FU blev efterkommet. 
Der meddeles herefter afslag på ansøgningen. 

 b) Fra FKG, ansøgning til Viborg Stiftsråd 
om støtte med kr. 20.000,00 til 
Landsskuet 2021 
Bilag 14 
Der blev bevilget kr. 10.000 i 2020, men 
på grund af Covid-19 blev Landsskuet 
ikke afholdt i 2020. FKG søger derfor om 
at få overført de kr. 10.000 fra 2020 samt 
søger om yderligere kr. 10.000 for 2021. 

FU indstiller støtte med kr. 20.000,00. 
 

Ansøgningen blev drøftet. 
Indstillingen fra FU blev efterkommet. 
Der ydes herefter støtte med kr. 20.000,00 



 c) Fra Arbejdsgruppen for Folkekirkens 
Sorgkonference, ansøgning om et 
beløb til foredragsholdere til et antal 
kronikker, der også kan danne baggrund 
for et temahæfte om sorg 
Bilag 5 

FU indstiller ansøgningen til godkendelse 
 

Indstillingen fra FU blev efterkommet  

 d) Forslag fra biskop Henrik Stubkjær 
om støtte med op til max. kr. 
10.000,00 til Danmarksindsamlingen.  
Et åbent hus arrangement, hvor vi får 
profileret både Domkirke og Hans 
Tausen. Pengene kan afholde udgifterne 
ved middagen, så vi kan sige, at aftenen 
koster 495 kr. og at alt går ubeskåret til 
Danmarksindsamlingen og indsatsen 
blandt børn ramt af Coronakrisen. 
Der er solgt 200 billetter til 
arrangementet, der afholdes den 13. 
november 2021 
Bilag 15 

FU indstiller til godkendelse, da ansøgningen på 
forhånd er godkendt via tilsagn på mail fra 
samtlige stiftsrådsmedlemmer 
 

Indstillingen fra FU blev efterkommet. 
Der ydes herefter støtte med op til max. kr. 
10.000,00  

19.  e) Fra Irene Larsen og Anne-Birgitte Zoëga, 
ansøgning til stiftsrådet om midler til 
bogprojekt med kr. 5.000,00 
Bilag 28 

 

Da ansøgningen er indkommet efter at der har 
været afholdt formøde med FU, foreligger der 
ikke indstilling fra FU herom. 
Der var enighed om, at ansøgningen ikke kan 
imødekommes med henvisning til, at Viborg 
Stiftsråd ikke yder støtte til bogprojekter. 
Der meddeles herefter afslag på ansøgningen. 
 

20.  
 

Siden sidst 
Orienteringspunkt 
 

 

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

 

Henrik Stubkjær 

• Efter udmeldingerne fra regeringen i dag 
ser det ikke ud til, at kirkerne på nogen 
måde er omfattet af de lempelser, der er 
udmeldt.  
Der var en kort drøftelse i den 
forbindelse. 
Henrik Stubkjær ved endnu ikke, om der 
meldes noget ud herom fælles fra 
biskopperne. 
De nuværende restriktioner videreføres 
til 5. april 2021 og altså også hen over 
påsken. 
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• Stiftet har p.t. opslag af rigtig mange 
embeder. Biskoppen deltager i ca. 2 
orienteringsmøder hver uge – og vi er i 
den heldige situation, at der lige nu er 
mange ansøgninger til stillingerne. sidst 
har vi haft en med 15 ansøgninger. 
Endnu har vi kunnet besætte de 
stillinger, vi har slået op, hvilket er meget 
positivt. 

 

• Biskoppen har tilbage i december bedt 
om et møde med kirkeministeren vedr. 
drøftelser om Viborg Stift som fristift. Vi 
har endnu ikke modtaget nogen 
tilbagemelding fra kirkeministeren. 

 
Henning Kjær Thomsen: 
Omkring Liturgidrøftelserne: Der har været 
afholdt et online møde i januar 2021. Mødet 
skulle have været et afsluttende møde, men blev 
i stedet et midtvejsmøde. 
Man besluttede der, at fristen for at indgive svar 
er forlænget til den 26. marts 2021, hvilket 
Henning Thomsen gerne ville gøre opmærksom 
på og pointerede, at det er vigtigt at komme med 
en tilkendegivelse – både kritiske og gode 
forslag. De menighedsråd, der har en mening – 
også at de er glade for det, vi har – må meget 
gerne komme på banen og sende deres 
tilkendegivelse heraf. 
 
Carsten Hoffmann oplyste, at det lige nu er 
svært at få menighedsrådene til at forholde sig 
hertil, da det er svært at drøfte på et TEAMS-
møde frem for et fysisk møde. Carsten spurgte 
her, om der er mulighed for en forlængelse af 
fristen. 
Henning Thomsen oplyste, at der efter hans 
opfattelse ikke er planer om en forlængelse. 
 
KGP foreslog, at man fra Stiftsrådets side 
eventuelt opfordrer menighedsrådene til at få 
sendt noget ind og minde om muligheden. 
Birgitte Refshauge tilbød, at hun gerne vil 
påtage sig at orientere sine præstekolleger 
omkring liturgidebatten. 

 
Arne Bach tilkendegav, at han synes, at det vil 
være en god ide at skrive til menighedsrådene 
omkring fristen på 1 måned – det er en kort frist.  
 



Henrik Stubkjær foreslog, at han og Henning 
Thomsen overvejer, om der kan gøres mere i 
den forbindelse fra Stiftets side.  
 
Stiftsrådets medlemmer blev bedt om at tage det 
med, og Stiftet overvejer at sende brev ud med 
reminder omkring fristen og opfordring om at 
”tage del” i debatten. 
 
Anne Lisbeth Jepsen nævnte, at det efter 
hendes formening ikke er alle, der ved, hvilke 
muligheder, der er. Birgitte Refshauge Kjær 
supplerede hertil med, hvordan det foregår i 
hendes menighedsråd. 
 
Eventuelt kan Distriktsforeningerne opfordres til 
at sende noget ud til menighedsrådene herom. 
 

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

 

Karl Georg Pedersen 

 
c) Orientering fra medlemmer af 

Stiftsrådet, herunder fra 
Kapitalforvaltningen 
Skal der investeres i aktier? 

d) Budgetsamrådet             
Estimeret tid 5 min. 

            

Kapitalforvaltningen v/Jens Pedersen 
Der har været til online møde den 11. februar 
2021, hvor Jens Pedersen deltog. Der er p.t. 3 
kapitalforvaltere, hvis rolle udløber med 
udgangen af 2021. Det er besluttet, at der i 2022 
kun skal være 2 kapitalforvaltere, og 
udbudsmateriale vil blive sendt ud. Baggrunden 
for at man går ned fra 3 til 2 er en forventning 
om at spare omkostninger. 
Jens Pedersen orienterede kort omkring 
resultatet for 2020.  
 
Budgetsamrådet v/Karl Georg Pedersen 
Intet nyt at fortælle 
 

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

a) Stiftsudvalg for Diakoni  
Årsrapport  2020 vedlagt som bilag 16 
 

b) Stiftsudvalget for Medier og 
Kommunikation 
Årsrapport 2020 vedlagt som bilag 17 
2 nye medlemmer til udvalget - Thomas 
Frydendal Nielsen og en mere 
 
 
 

 
 
 
 
Stiftsudvalg for Diakoni v/Gert Primdahl 
Henvisning til årsrapporten 
 
Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation 
v/Anne Lisbeth Jepsen 
Udvalget har en kompetent ansat, der løser 
rigtig mange ting – kommunikationskoordinator 
Henrik Helms. Henvisning her til ”Ventetid”, der 
fik så meget ros. Vi skal glæde os meget over, 
at Henrik Helms er så kompetent. Vi er rigtig 
godt med på kommunikationssiden. 
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c) Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø 
Årsrapport 2020 vedlagt som bilag 18 
 
 
 

d) Stiftsudvalget for Gudstjeneste og 
Forkyndelse 
Årsrapport 2020 vedlagt som bilag 19 
 

e) Stiftsudvalget for Kirken i Verden 
Årsrapport 2020 vedlagt som bilag 20 
 
 
 
 

f) Stiftsudvalget for Undervisning - 
Årsrapport 2020 vedlagt som bilag 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) DSUK 
Årsrapport 2020 vedlagt som bilag 29 
 
 
 

h) Stiftsudvalget   ”Kirken på Landet” 
Årsrapport 2020 ikke modtaget 
 
 
 
 
 

i) Stiftsudvalget for Pilgrimme 
Årsrapport 2020 vedlagt som bilag 22 
 

Der er kommet 2 nye medlemmer i udvalget – 
Thomas Frydendal Nielsen og Eva Maria 
Schultz. 
 
Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø v/Lilian 
Storgaard 
Intet nyt – afbud fra Lilian Storgaard. Henvisning 
til årsrapporten. 
 
Stiftsudvalget for Gudstjeneste og Forkyndelse 
v/Carlo Nørby Hald 
Henvisning til årsrapporten 
 
Stiftsudvalget for Kirken i Verden v/ Gert-Oluf 
Schwarz Laustsen 
Henvisning til årsrapporten. Afbud fra Gert 
Laustsen. 
 
 
Stiftsudvalget for Undervisning v/Birgitte 
Refshauge Kjær 
Henvisning til årsrapporten. 
Udvalget har et fantastisk samarbejde med 
Skive Gymnasium i forbindelse med det projekt, 
Stiftsrådet har givet støtte til. 
Udvalget glæder sig til alt det, de skal. 
Stiftspræsten har orlov fra 1. marts 2021. 
 
 
Stiftsudvalget for DSUK v/Flemming Holmberg 
Flemming Holmberg fraværende. Henvisning til 
årsrapporten.  
 
 
Stiftsudvalget for Kirken på Landet v/Finn 
Skaarup 
Der kommer snart til at ske noget – udvalget har 
ligget underdrejet og har derfor ikke fået 
fremsendt årsrapport for 2020. 
 
 
Stiftsudvalget for Pilgrimme v/Karl Georg 
Pedersen 
 
Henvisning til årsrapporten 2020. Trods Corona 
har der været mange aktiviteter. 
Pilgrimspræsten har været meget aktiv. Mange 
vandringer er på bedding. Henvisning til at følge 
med på Pilgrimmenes side på Stiftets 
hjemmeside. 
 

 Orienteringspunkter generelt  



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

22.  Orientering om, at stiftsrådsformand Karl 
Georg Pedersen har godkendt en 
ansøgning fra Lemvig Provsti på vegne af 
Harboøre om forhøjelse af stiftsmiddellån 
med 550.053 kr. til dækning af udgifterne 
ved tilbygning til kirken. Lånet forhøjes 
således til 9.436.053 kr., og lånet skal stadig 
afvikles over 20 år. 
Bilag 23 
Orienteringspunkt 
 

Taget til efterretning 

23.  Oversigt over kapitalernes udvikling 
Bilag 24 
Orienteringspunkt  
 

Taget til efterretning 

24.  Oversigt over nye udlån pr. dato  
Bilag 25 
Orienteringspunkt 
 

Taget til efterretning 

25.  Fra Lokalkomiteen for Himmelske Dage 2022 
Kirkefestival i Roskilde, brev til alle Stifter om 
dato for afholdelse af dagene fra den 26. maj til 
og med den 29. maj 2022 
Bilag 26 
Orienteringspunkt 
 

Taget til efterretning 

26.  Fra sognepræst Poul Asger Bæk vedr. status 
på Konfirmandevent  
Bilag 27 
Orienteringspunkt 
 

Taget til efterretning 

27.  Eventuelt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Henrik Stubkjær oplyste, at der i dagene fra den 
9. juni 2022 til og med den 14. juni 2022 skal 
afholdes LVF Councilmøde i Viborg. 
I den forbindelse er der bl.a. planlagt 
hjemmebesøg rundt om i sognene i Viborg Stift 
– der kommer nærmere herom 
 

28.  Planlagte møder og arrangementer for 
Viborg Stiftsråd i 2021 
 

AFLYST - Fredag den 29. januar 2021 - udsat til 

fredag den 28. januar 2022 

Konference om Diakoni: "Samskabelse mellem 

kommune og kirke i Viborg Stift"  
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AFLYST - Fredag den 29. januar 2021 - udsat til 

den 22. januar 2022 

Religionspædagogisk Konference 

"KRYDSFELT" på Hardsyssel Efterskole 

 

Lørdag den 13. marts 2021 

Fælles Stiftsrådsmøde for alle Stiftsråd 

Sognegården i Viborg og Viborg Domkirke 

 

AFLYST - Tirsdag den 16. marts 2021 

Folkekirkens Sorgkonference - ”Sammen om 

sorgen” i MCH Herning  

 
Torsdag den 27. maj  
Stiftsrådsmøde 
 
Torsdag den 26. august 2021 
Stiftsrådsmøde 
 
Fredag den 10. september 2021  

Landemodeforhandlinger og Stiftsmenigheds-

rådsstævne med efterfølgende Landemode-

gudstjeneste  

 
Onsdag den 13. oktober og torsdag den 14. 
oktober 2021 
Konference i Vejle: ”Forholdet mellem tilsyn og 
ledelse”  
 
Torsdag den 25. november 2021 
Stiftsrådsmøde 
 
Onsdag den 15. december 2021 
Stiftsrådsmøde / Julemøde - Nyt og gammelt 
Stiftsråd 
 

29.  Planlagte møder og arrangementer for 
Viborg Stiftsråd i 2022 
 
Lørdag den 22. januar 2022 

Religionspædagogisk Konference 

"KRYDSFELT" på Hardsyssel Efterskole 

 
Fredag den 28. januar 2022 
Konference om Diakoni: "Samskabelse mellem 
kommune og kirke i Viborg Stift"  
 
 

 



 
 
Referat oplæst af Mette Nielsen og godkendt af Stiftsrådet ved tilkendegivelse via Chat-funktion på 
TEAMS fra samtlige deltagere. 
 
  
 

Marts 2021 
Eventuelt: Folkekirkens Sorgkonference, 
 
Torsdag den 26. maj 2022 - søndag den 29. maj 
2022 
Himmelske Dage 2022 Kirkefestival i Roskilde 
 
Torsdag den 9. juni 2022 - tirsdag den 14. juni 
2022 – begge dags incl. 
LVF Councilmøde i Viborg 
I den forbindelse er der planlagt hjemmebesøg 
rundt om i sognene – der kommer nærmere 
herom 
 


