
Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 

Referat fra konference den 17. januar 2018 kl. 15.30 – 18.30  

i Landemodesalen i bispegården. 

Deltagere:  Niels Iver Juul, Steffen Nørregaard, Karin Vestergaard, Gert-Oluf Schwarz 
Lausten, Ole Andersen, Inge Rørbæk, Else Højvang, Lindvig Osmundsen, 
Vilhelm Værge 

 (Afgående stiftspræst Nikolaj Frøkjær deltog i den afsluttende spisning.) 
 
Fraværende. Grete Bækgaard Thomsen, Kristine Jersin 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Dog behandles pkt. 7 efter punkt 8. 

 

2. Godkendelse af referat fra konferencen 14. september 2017. Godkendt, idet 

Ole.Andersen dog anførte mangler som for eksempel oplysningerne fra 

repræsentanterne i forskellige organisationer, bl. a. Danske kirkers Råd.  

 

3. Situation omkring stiftspræst. Referat fra møde med biskop den 14. dec, Da Nikolaj 

Frøkjær den 1. dec. tiltrådte et nyt embede, fratrådte han samtidig som stiftspræst. 

Med henblik på ansættelsen af en ny stiftspræst for området blev der på vor 

foranledning holdt et møde med biskoppen (og stiftskontorchefen), hvor vi var 

repræsenteret af Steffen Nørregaard, Niels Iver Juul, Karin Vestergaard og Vilhelm 

Værge). Biskoppen gav her tilsagn om, at der ansættes en ny stiftspræst med en 

kvote på 50% i et mindre embede centralt i stiftet. Biskoppen så også gerne, at 

udvalget er med i en fortsat og udbygget kontakt til Guildford som venskabsstift og 

at der skabes en kontakt til den lutherske kirke i Nigeria. Flere andre mulige 

kontakter blev nævnt, blandt andet en støtte til et par pakistanske præsters 

deltagelse i Diakonhøjskolens internationale kursus. Videre blev det nævnt at den 

nye stiftspræst eventuelt også bliver præst på asyl-flygtningeområdet (i stedet for 

Karin Vestergaard). 

På konferencen blev det efterfølgende besluttet, at vi anbefaler, at Viborg stift 

støtter de pakistanske præsters kursusdeltagelse. Sagen forankres i AG Mission, 

der forhandler finansieringen af de forbundne udgifter med stiftet.    

 

4. Årsrapport 2017 (Korte indlæg fra formænd for AG sendes senest den 15. jan. til 

Vilhelm) Der forelå et udkast lavet af Vilhelm. Det blev godkendt og fremsendes til 

stiftsrådet. Se dette (vedhæftet). 

 

5. Valgperioder for medlemmer af stiftsudvalg og arbejdsgrupper. Nominering af 

repræsentanter til Folkekirkens Nødhjælps repræsentantskab og Danske kirkers 

Råd. Efter en intens drøftelse besluttedes det at følge stiftsudvalgets indstilling, at 

en repræsentant fra hver af de 4 arbejdsgrupper af disse vælges til stiftsudvalget 



formelt set for en 4 årig periode, samtidig med at stiftsrådet vælger sin 

repræsentant i udvalget for den næste 4 års periode. Ligeledes indstilles det, at 

medlemskab af arbejdsgrupperne formelt set sker på 4 årig basis, hvor 

medlemskab så kan fornys samtidig med, at der vælges stiftsudvalg. (Man er 

opmærksom på, at det demokratisk set er ukorrekt, idet der er tale om en slags 

selvsupplering, men det skønnes at være den mest praktiske og gennemførlige 

metode.)   Forretningsordenen er tilrettet så dette fremgår af den, ligesom det 

fremgår, at AG Asyl-flygtninge i øjeblikket anses for så stationær, at en 

repræsentant for den er medlem af stiftsudvalget. Grete Bækgaard Thomsen 

indstilles til at fortsætte i Folkekirkens Nødhjælps repræsentantskab og Ole 

Andersen til at fortsætte i repræsentantskabet for Danske kirkers Råd.  

 

6. Orientering om økonomi. SN gav følgende orientering: Budget 2017 100500 kr. 
Bogføring ikke afsluttet men bogført forbrug 86.504,20 kr. Steffen vil lave break 
down af udgifter fordelt på konferencer kørsel, rejseudgifter m. m., når bogføring er 
afsluttet. Budget 2018: 110.500 kr. Budget 2019 skal udarbejdes snarest. Vi 
ajourfører driftsudgifterne, men afsætter også penge til særlige projekter bl. a. i 
forbindelse med Danske Kirkedage i Herning. 

 

7. Årshjul 2018 Følgende aktiviteter er pt på årshjulet: Forbønsgudstjeneste Viborg 

domkirke 04.02. Høring om udrejsecentre 19.02. Stiftsudvalgsmøde 02.03 

Københavnertur (Islam i København) 16.03 Religionsmøde i dit stift (Folkekirken og 

Religionsmødet) 14.04 Stiftskonference 25.04 Studietur Libanon 21. – 25.10 

Stiftsstævne (Jerusalem) 11.11 

 

8. Orientering om afholdte, igangværende og forberedte aktiviteter i 

 

AG Mellemkirkeligt Arbejde Arbejder med kirkevandring (i Viborg) for blandt 

andet at fremme kontakt til migrantmenigheder. Medindbyder til AG Missions 

besøgsrejse til Libanon foråret 2019. Anbefaler på sognepræst Martin Bojes 

foranledning deltagelse i generalkonvent for ELCA (lutherske kirke i USA) 

(uden økonomisk forpligtigelse). 

 

AG Mission Arbejder stadig med besøgsrejse til Libanon, nu i foråret 2019. 

Indbydelser udsendes snart. Laver stiftsstævne søndag den 11. eller 18. 

november i Holstebro. Tema: Jerusalem – en hellig by og en stridens stad. 

  

AG Religionsmøde En lille gruppe arbejder med ”Tro møder tro”-program til 

Ikast gymnasium. Program for turen til København med besøg på muslimske 

steder mv. fredag den 16. marts forelagt. SU betaler bus (11.000 kr.) 

 



AG Asyl- og flygtningearbejde Der forberedes udsendelse af skrivelse til 

menighedsråd og præster om dette at tage godt imod fremmede 

(asylansøgere mv.). Programmet for høring om udrejsecentre 

(Kærhovedgård) den 19. februar er ved at være færdig. Vi er medarrangør og 

støtter med 5000 kr. 

 

9. Stof til hjemmesiden (Kommunikation). Stof sendes til Vilhelm, der sørger for 

optagelse på siden, eller direkte til stiftet (Mette Nielsen). 

 

10. Meget korte orienteringer fra repræsentanter i Mellemkirkeligt Råd, Folkekirkens 

Mission, Folkekirken og Religionsmødet, Folkekirkens Nødhjælp og Danske kirkers 

Råd Mellemkirkeligt Råd: Næsten alle genvalgt til MKR. Bevilling fra Kirkeministeriet 

sat op (til arbejde med asylsøgende og migranter) Det giver travlhed. Folkekirkens 

Mission: Missionskonference i 2018 udskudt til 2019. Folkekirken og 

religionsmødet: Steffen deltog i Muslimsk – Kristent samtaleforum i Sunni-muslimsk 

center på Nørrebro. Vrede fra muslimsk side over generel dårlig omtale i medierne 

af alle muslimer. Indbydelse til konference i Fredericia ”Religionsmøde i dit stift – 

set fra skolen, uddannelsesinstitutionen og hospitalet” den 14.04. Danske kirkers 

Råd: Økumenisk dialog og dannelse – hvad taler vi om? Oplæg ved Jørgen 

Thaarup, Metodistkirken. Hvad siger økumeni de unge i dag? Herefter oplæg ved 

Suzette Munksgaard, Center for Ungdomsstudier. Jubilæumsreception 12 januar 

2018. Danske Kirkers Råd inviterer til reception i anledning af Mads Christoffersens 

10-årsjubillæum som generalsekretær. Temadage for Himmelske dage på Heden 

den 13 Januar 2018 i Herning , 

 

11.  Eventuelt. Ny Mission bestilles på udvalgets budget til Else Højvang, Gert-Oluf, Ole 

Andersen og Vilhelm. Næste konference 25. april kl. 15.30. 

 

Referat; Vilhelm Værge 

 

 


