
1 
 

Referat fra Stiftskonference d. 25/4-2018 

Deltagere: Niels Iver Juul, Steffen Nørregaard, Karin Vestergaard, Ole Andersen, Kristine 

Jersin, Grete Bækgaard Thomsen, Margrethe Berg, Inge Rørbæk, Lindvig Osmundsen, 

Vilhelm Værge 

Afbud: Gert-Oluf Schwarz Lausten og Else Højvang. 

Indledning ved Niels Iver på baggrund af konference i Tanzania… 

Ordstyrer: Steffen 

Referent: Margrethe 

1. Godkendelse af dagsorden: Med tilføjelse af ekstra punkt 10A Stiftsudvalgenes kursus-

dag d. 17/11-18 blev dagsordenen godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra konference d. 17/1-18: Godkendt. 

3. Orientering ved Vilhelm ang. ansættelse af ny stiftspræst. Der har været en velkvalifice-

ret ansøger, som er blevet enstemmigt indstillet. Ordination bliver givetvis d. 25/5-18.  

4. Siden sidst ved formanden: - Udleveret Årsberetning for Folkekirken og Religionsmødet 

fra 2017 samt Rapport fra tænketank om kirkelige handlinger – i et samfund med forskel-

lige religioner og livstydninger fra ”Folkekirke og Religionsmøde”.  

Invitation til 22.-24. okt. 2018 til konference i København om Skandinavisk religionsdialog 

konference. 

 Invitation til Den 18. internationale Lutherkonference 3.-17. nov. 2018 i Wittenberg 

5. Orientering fra Stiftsudvalget, hvor der senest blev fremlagt og drøftet sammenfatning af 

menighedsrådenes svar på stiftets udsendte visionspapir vedr. MISSION ved Margrethe. 

(Se senere i referatet.)  

Formidling og medfinansiering af, at pakistansk præst kan deltage i internationalt kursus 

sept. – nov. 2018 på Diakonhøjskolen. Danmission har inviteret biskoppen fra Peshawar til 

Himmelske dage på heden i 2019. 

6. Menighedsrådenes svar på visionspapir v. Margrethe. Fremover skal der være større 

præcision i stillede spørgsmål og terminologi ved kommunikation med menighedsråd. Til-

bagemelding til Stiftsrådet kommer efter næste konference, hvor problematikken tages op 

på sammen med den nye stiftspræst. (Det er siden præciseret overfor stiftspræsterne af 

svar skal afleveres til Henning Thomsen inden sommerferien, hvorfor stiftsudvalget be-

handler det på møde den 15.05.) Stiftsudvalget ønsker fremover at være inde over, inden 

spørgsmål evt. sendes ud til menighedsrådene. 

7. Venskabsforbindelser til Guildford stift og Nigeria. Punktet tages op på næste konfe-

rence med kommende stiftspræst. Kontakten skal organiseres bedre og bredes ud til flere 

af Stiftsudvalgets medlemmer, så den ikke baseres på en enkelt person (stiftspræsten). 

Formålet skal præciseres. 
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8. Økonomi. Redegørelse herfor. Tingene kører, som de skal. Stiftsrådet har fået 110.500 

kr. stillet til rådighed i 2018 + 20.000 kr. til pakistansk præsts besøg. 

9. Forbønsgudstjeneste 2019? Der nedsættes en ad hoc-gruppe til forberedelse og gen-

nemførsel: Lindvig, Inge, Karin samt stiftspræsten. Gudstjenesten gennemføres evt. alle-

rede i dec. 2018, mens de pakistanske præster stadig er i Danmark, idet netop pakistan-

ske kristne hører til forfulgte kristne. 

10. Årshjulet 2018: Ordination 25/5-18 af kommende Stiftspræst 

10. sep. temadag på Ikast-Brande Gymnasium, hvor der afprøves et pilotprojekt, Tro mø-

der tro, som i givet fald kan udbredes til andre gymnasier. Tema: Ritualer. Kan evt. senere 

inddrage Stiftsudvalget for undervisning. 

17.  nov. Stiftsudvalgenes kursusdag 

Det er et ønske, at årshjulet hver gang sendes ud sammen med dagsordner, således at 

man kan holde sig ajour. 

10a: Stiftsudvalgenes kursusdag 17.11 Ideer til workshops 

Venskabsmenighed og ydre mission i dag…   Religionsmøde… 

Idéerne fremlægges på Stiftspræstemødet d. 30/4-18, hvorefter Margrethe melder tilbage 

til Vilhelm om udfaldet. Stiftsudvalget nedsætter så ad hoc-arbejdsgrupper, der forbereder 

de respektive workshops. 

11. Økumenisk kirkevandring v. AG Økumeni: Formålet blev drøftet, herunder om hvilke 

trossamfund, stiftsudvalget finder det relevant at medinddrage – gælder det fx Jehovas 

Vidner og Mormoner, hvilket der var stor skepsis overfor i forsamlingen. AG ønsker at ud-

fordre en by til at være samarbejdspartner i en evt. vandring mellem ”de hellige huse”. Det 

blev understreget, at et rent besøg er noget oplysende, mens en kirkevandring indebærer 

eller signalerer noget spirituelt. AG har fået det input, de ønskede. 

12. Orientering om afholdte, igangværende og planlagte aktiviteter.  

11/11-2018 Programmet for stiftsstævnet i Holstebro ”Jerusalem – en stridens stad og en 

hellig by” er klar 

16/3-18 Religionsmødetur til København. Det var en god tur for det begrænsede antal del-

tagere. Man kan evt. medinddrage Stiftsudvalget for undervisning til næste år. 

14/4 Religionsmøde i dit Stift i Fredericia Der deltog 4 fra Viborg stift: Karin, Margrethe, 

Ole og sygehuspræst Svend Erik Søgaard, Herning. 

13. Stof til hjemmesiden. Sendes direkte til Mette Nielsen på Stiftet eller til Vilhelm. 

Referater fra AG og konferencer skal lægges på hjemmesiden, men i redigeret form, såle-

des at personfølsomme sager undgås. Vilhelm eller Steffen vil gerne påtage sig at redi-

gere disse. 
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14. Korte orienteringer fra repræsentanter i Mellemkirkeligt Råd, Folkekirkens Mission, Fol-

kekirken og Religionsmødet, Folkekirkens Nødhjælp og Danske kirkers Råd  

Mellemkirkeligt Råd har konstitueret med Mogens Mogensen som formand og Niels Iver 

Juul som kasserer og dermed som en del af formandskabet 

Danske kirkers Råd:: ”Religionslov – hvad bliver det næste?” er temaet for Danske Kirkers 

Råds årsmøde den 2 juni 2018 kl. 10-16 i København.  

Her vil der blandt andet være en samtale om emnet mellem:   

-    Professor Lisbet Christoffersen, Roskilde Universitet 

-    Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund 

-    Ingrid Ank, formand for Foreningen Åndsfrihed 

Ole Andersen deltager i mødet 
 

15. Status på studieturen til Libanon 22.-26.10.18 Flybilletter er købt og hotelværelser er 

bestilt Der er 9 stiftsudvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer og 3 ægtefæller. Siden konfe-

rencen er yderligere 1 sammen med den nye stiftspræst tilmeldt.  Udvalget (Niels Iver, 

Steffen og Vilhelm går videre med planlægningen af programmet. 

16. Næste konference: Tirsdag d. 4/9-18 kl. 15.30-18.30. 

17. Eventuelt Intet. 

 

 

 

 

 

 

 


