
1 
 

Referat fra møde i Stiftsudvalget for Kirken i Verden 
Landemodesalen, 18. august 2021 
 
Afbud: Kristine Jersin, Simon Christoffer Munch Fuhrmann (fraværende fra punkt 5) 
Mødet blev indledt med en refleksion ved Biskop Henrik Stubkjær. Biskoppen deltog i punkterne 1-4. 
 

1. Præsentation af stiftsudvalgets aktiviteter 
Hjælpepapiret (bilag 1) blev omdelt. 

 
2. Orientering fra biskoppen og stiftet 

• Biskoppen håber, at den nye kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen vil være interesseret i en 
samtale om, hvad vi har lært under corona-krisen. Desuden håber han, at hun vil genåbne 
det nedlagte migrantudvalg og sætte fokus på den alvorlige situation med præstemangel. 

• Biskoppen ser frem til stiftsmenighedsrådsstævnet den 10. september og opfordrer os til at 
invitere menighedsrådsmedlemmer med. 

• Stiftet sætter lige nu fokus på klimadagsordenen og overvejer at få udarbejdet en 
klimarapport for alle provstier. Der er inviteret til et kursus om klimasikring af kirkegårde. 

• Der er valgt ny generalsekretær for Det Lutherske Verdensforbund: Anne Burghardt fra 
Estland. Det Lutherske Verdensforbund holder rådsmøde i Viborg i juni 2022. Deltagerne vil 
få mulighed for at komme på hjemmebesøg i et sogn i løbet af mødet. 

• Biskoppen deltog sammen med en delegation fra det Lutherske Verdensforbund i et møde i 
Vatikanet i anledning af 500-året for Luthers ekskommunikation. Der blev indgået en aftale 
mellem Det Lutherske Verdensforbunds World Service og Caritas omkring 
nødhjælpsarbejde i verdens brændpunkter. Delegationen mødtes også med paven. 

• Biskoppen er optaget af det diakonale område. Der er behov for en intern refleksion: Hvad 
er diakoni for os lokalt? Måske kan vi som folkekirke bidrage på en særlig måde til at styrke 
den økumeniske dimension af diakonien. Og vi kan som folkekirke give diakonale aktiviteter 
legitimitet. Kommunerne viser stor åbenhed og er interesserede i at samarbejde med 
folkekirken. 

 
3. Emner til gensidig samtale 

a. Mødet med din østeuropæiske nabo 
Biskoppen ytrede sig positivt om forsøget på at skabe kontakt til kristne migranter med 
østeuropæisk baggrund. Vi skal ikke gå på strandhugst i den ortodokse kirke, men byde 
dem velkommen, der har interesse i at knytte til ved folkekirken. Den 12. oktober har han 
inviteret den rumænsk ortodokse biskop, de rumænske præster i stiftet og stiftsudvalget til 
en drøftelse om relationen mellem folkekirken og de rumænsk ortodokse kristne. Flere 
kirker udlåner deres bygninger til migrantkristne i forbindelse med gudstjenester og 
kirkelige handlinger, hvilket biskoppen bakker op om, så længe der er tale om kirker, der 
tilhører den økumeniske bevægelse. 
 

b. Den fremadrettede kontakt mellem stiftsudvalget og biskoppen 
Biskoppen deltager gerne i flere stiftsudvalgsmøder. Stiftsudvalget opfordres til at komme 
med et oplæg til, hvor hyppigt hans deltagelse ønskes. 
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4. Inspiration til studieturen i Rom, 4. til 8. oktober 

• Biskoppen opfordrede stiftsudvalget til at tage kontakt til Sant'Egidio, hvilket allerede er 
sket. Desuden foreslog han stiftsudvalget at kontakte direktøren for Caritas med henblik på 
at skabe kontakt til diakonale projekter i Rom. 

 
 
Efter punkt 4 blev mødet afbrudt af kaffepause og fotografering af stiftsudvalgets medlemmer. 
 
 

5. Oplæg ved Jonas Adelin Jørgensen: Hvad er mission? Efterfølgende drøftelse 
Præsentationen er vedlagt referatet. 

 
6. Nye emner 

• Stiftsudvalgets udtaleret og udtalepligt over for samfundets aktører 
Beslutning: I ekstraordinære situationer kan stiftsudvalget udtale sig i samlet flok. 
Derudover kan vi som enkeltpersoner udtale os, som vi ønsker det. Når vi udtaler os skal, 
det skal i direkte forlængelse af vores mærkesager. Det må afgøres fra sag til sag, om det er 
relevant, at vi udtaler os samlet. 
 

• Rejsemål for næste stiftsrejse 
Beslutning: Der planlægges en stiftsrejse til et østeuropæisk land i 2022. Det skal være et 
land, som er relevant i forhold til migrantsituationen i Viborg Stift, og hvor den ortodokse 
kirke er hovedkirke. Formålet skal være at lære kirken og kulturen i det pågældende land 
bedre at kende. Det skal være en målsætning, at turen arrangeres i samarbejde med 
herboende østeuropæere. Et udvalg bestående af Karin E. A. Vestergaard, Grete Bækgaard 
Thomsen og Gert-Oluf Schwarz Lausten blev nedsat. Udvalget har med udgangspunkt i 
stiftsudvalgets bemærkninger ovenfor frie hænder til at planlægge rejsen. 
 

7. Opsamling på stiftsudvalgets aktiviteter 

• Stand på stiftsmenighedsrådsstævne 10. september 
Gert-Oluf Schwarz Lausten og Peter Fischer-Nielsen bemander den. Nye postkort og roll-up 
er udarbejdet i samarbejde med Henrik Helms. 
 

• Forbønsgudstjeneste 14. november 
Planlægningen skrider fornuftigt frem. Et velfungerende ad hoc-udvalg har stablet et fint 
program på benene. Kommunikation rulles snart ud. 
 

• Farsi-netværk 
Stiftsudvalget havde støttet folkekirkens farsi-sommerlejr på Djurslands Efterskole med 
10.000 kr. Lejren var vellykket. Karin E. A. Vestergaard og Peter Fischer-Nielsen besøgte 
lejren på gæsteaftenen. 

 

• Alternativ form til stiftsstævnet (se bilag 2) 
Beslutning: Stævnerne gennemføres i 2022 som beskrevet i bilaget med fokus på forfulgte 
kristne. Det foreslås, at vores venskabsstift i Nigeria også kobles på programmet. Når 
stævnerne er gennemført, evalueres formen i stiftsudvalget. Det allerede nedsatte udvalg 
arbejder videre med planlægningen af stævnerne. 
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• Inspirationsmøde for provstikomiteer 22. september 
Programmet, som er udsendt, sætter fokus på mission i relation til klimadagsordenen. Det 
blev foreslået at tage kontakte de provstier, der ikke har provstikomiteer, når de nye 
provstiudvalg er blevet etableret. 
 

• Folkekirkens stand på helsemesser  
Ad hoc-udvalget mødes den 29. august på helsemesse i Silkeborg. Det er målet, at standen 
er klar til messe i Brande 6.-7. november. 
 

• Møde med rumænsk biskop 12. oktober 
Se punkt 3 a. 
 

• Mød din østeuropæiske nabo 
Peter Fischer-Nielsen har holdt inspirationsdag om emnet for præster i Lemvig og Struer 
Provstier. Et pilotprojekt er undervejs i samarbejde med Folkekirkens Migrantsamarbejde, 
Samvirkende Menighedsplejer, Haderslev Stift og Ribe Stift. Arbejdstitlen er: Fra pendler til 
landsbyboer. Projektet skal undersøge rumænske migranters forhold til folkekirken. 

 

• Folkekirkens Migrantsamarbejde 
Jeppe Ladegaard er ansat som folkekirkens konsulent for arabisktalende. 
Den 16. september afholdes der temadag om danskere med tyrkiske rødder. 

 

• Kristendom og islam (se bilag 3) 
Et samtaleforum for muslimer og kristne i Viborg Stift ønskes oprettet. 
 

• Venskabsstifter 
Det undersøges, om sikkerheds- og corona-situationen tillader, at vi sender en delegation 
fra stiftet afsted til LCCN’s konvent i februar 2022. Det er fortsat håbet, at 
samarbejdsprojektet ”Fattigdom på spil” kan gennemføres med udsendelse af to unge fra 
Viborg Stift til Nigeria primo 2022.  
 
Det overvejes at afholde endnu et fælles webinar med Guildford Stift i efteråret. Herning 
Nordre Provstis præster vil gerne besøge Guildford i 2022. Peter Fischer-Nielsen er i dialog 
med pilgrimspræst Christian Bjerre om en mulig fælles pilgrimsvandring på Hærvejen i 
2022.  
 

• Studierejse til Rom 
Programmet er godt i proces. Vi skal blandt andet besøge Vatikanet, Valdeserkirken og den 
tyske lutherske kirke. Vi skal overnatte på Birgittasøstrenes gæstehus.  

 
8. Nyt fra stiftspræsten 

• Ingen kommentarer eller spørgsmål til den fremsendte skriftlige rapport (bilag 4). 
 

9. Økonomi 

• Medio august er 37 procent af budgettet for 2021 brugt. Studierejsen, helsemessestanden 
og forbønsgudstjenesten er nogle af de større udgifter, der venter i efteråret. 
 

10. Ansøgning om Kristine Jersins deltagelse i Nordisk Religionsdialogkonference 2021 

• De samlede udgifterne beløber sig til cirka 6.500 kr. Stiftsudvalget godkender ansøgningen. 
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11. Orienteringer fra bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter 

• Det Mellemkirkelige Råd 
Der vil formentlig i den kommende tid blive afholdt regionale møder for de mellemkirkelige 
stiftsudvalg.  
 
Beslutning: Niels Iver Juul ønsker at udtræde af det Mellemkirkelige Råd ved udgangen af 
indeværende valgperiode. Stiftsudvalget indstiller til stiftsrådet, at Peter Fischer-Nielsen 
overtager hans plads i rådet. 
 

• Folkekirke & Religionsmøde 
Kristine Jersin deltager i første bestyrelsesmøde under den nye struktur. 
 

• Folkekirkens Migrantsamarbejde 
Se punkt 7. 
 

• Danske Kirkers Råd 
Der blev holdt årsmøde 12. juni. DKR er blevet optaget i rådet for menneskerettigheder. 
Temaet for Himmelske Dage 2022 bliver: ”Grib fremtiden!” Kirkedagene vil bl.a. have fokus 
på FN’s verdensmål. Ole Andersen deltager i Grøn Kirke-møde den 2. oktober. 

 

• Folkekirkens Nødhjælp 
Intet nyt. 

 
12. Næste møde 

• 17. november 2021. Mødet indledes med besøg i den katolske kirke i Viborg. 
 

13. Eventuelt 
 


