
 

 

 
 
 
Viborg Stiftsråd 
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard 
Teologisk konsulent Henning Kjær Thomsen 
Kommunikationskoordinator Henrik Helms 
Bispesekretær Mette Nielsen 
 
 
 

REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd 
 

Torsdag den 25. august 2022 kl. 17.00 
 
 
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer: 
Henrik Stubkjær, Thomas Frank, Karsten Christensen (forlod mødet kl. 18.00), Gert Primdahl, Carlo Nørby 
Hald, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen, Ejvind Dahl, Jan Jensen Bech, Ole Bjerne Sørensen, Arne Bach, Finn 
Skaarup og Svend Aage Madsen 
 
 
Deltagende fra Stiftet: 
Bodil Abildgaard, Henning Kjær Thomsen, Henrik Helms og Mette Nielsen (referent) 
 
Afbud fra:   
Niels Arne Christensen, Henrik Guldbrandt Kjær, Birgitte Refshauge Kjær, Ida Götke, Lene Marie Sørensen 
og Joan Flanmose Trelborg (observatør for valgmenighederne) 
 
Fraværende: 
Ingen 

Mødet blev indledt med en kort andagt v/Carlo Hald 
 

REFERAT 
 

Punkt Emne Referat 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
 

Dagsordenen blev godkendt og det blev vedtaget 
ført at behandle punkt 6 vedr. Omprioriteringspuljen 

2.  Rigsrevisionens revisionspåtegning for 2021 og 
rapport for juridisk-kritisk revision 2021 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
Bilag 1 og Bilag 2 
FU indstiller, at bemærkningerne tages til 
efterretning 
 

Bodil Abildgaard orienterede omkring de anførte 
forhold i rapporten. 
Bemærkningerne blev taget til efterretning. 
 
 

Dato: 25. august 2022 
Akt.nr. 2020080 
HES/meni 
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3.  Opdateret budget pr. 1. august 2022 og 
bevillingsstyring 
Orienterings- og drøftelsespunkt. 
Bilag 3 og Bilag 4 
FU indstiller, at det opdaterede budget tages til 
efterretning 
 

Budgettet blev taget til efterretning. 

4.  Indkomne ansøgninger 
Estimeret tid 10 min. 
 

 

 a) Ansøgning fra Vestervig Musikskole om 
støtte med kr. 10.000,00 til honorarer til 
oplægsholder og solister ved 
Kirkemusikskoleaften 14. september 2022 i 
Egeris kirke.  
Bilag 5  

 
Indstilling fra FU afventer drøftelse på 
stiftsrådsmødet. Det bemærkes, at alle provstier ikke 
er inviteret. 
 

Beslutning:  
Ansøgningen imødekommes under forudsætning af, 
at der sendes invitation rundt til alle provstier i 
stiftet. 
Det gøres samtidig opmærksom på, at der 
fremadrettet ikke gives støtte til provstiprojekter 

 b) Ansøgning fra KMS om økonomisk støtte 
med kr. 6.000,00 – 8.000,00 til KMS-
konferencen 2022 den 4. og 5. november 
2022 i Odense  
Bilag 6  

 
FU indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at 
der som tidligere år ydes støtte med et beløb på kr. 
5.000,00 til sponsorering af to deltagere fra stiftet 
 

Beslutning: 
Ansøgningen blev imødekommet 

 c) Ansøgning fra Asger Staugaard Nielsen om 
støtte på kr. 5.000,00 til udgivelse af bog 
”Gedsted Kirke i 1000 år” 
Bilag 7 og Bilag 7 a 

FU indstiller, at ansøgningen afvises, da der ikke ydes 
støtte til bogudgivelse 
 

Beslutning: 
Indstillingen fra FU blev imødekommet, og at 
ansøgningen afvises 

5.  Orientering omkring beslutning fra FU om køb af 
stand på Folkemødet for mentalt helbred i Herning 
den 5. september 2022 (Mental Talk) til kr. 7.500,00 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
Bilag 8 
 
 

Henrik Stubkjær orienterede omkring formålet med 
Folkemødet i Herning fra den 1. – 5. september 2022 
og oplyste i den forbindelse, at han sammen med 
Mathilde Falk er ambassadør for Mental Talk og 
deltager i Folkemødet. 
 
Arne Bach orienterede om, at Stiftsudvalget for 
Kirken i Verden også deltager med repræsentanter. 
Taget til efterretning 
 



6.  Gennemgang og prioritering af indkomne 
ansøgninger til Omprioriteringspuljen, 
Budgetsamrådet 
Ansøgningerne til ”Fællesfondens 
Omprioriteringspulje 2021” har været behandlet i 
Budgetsamrådet på et møde den 2. juni 2022 
(teknisk gennemgang), og endelig godkendelse vil 
ske på et møde primo september 2022.    
Power Point slides fra teknisk gennemgang i 
Budgetsamrådet og notat vedr. omlægning af 
brugerbetaling af it-ydelser vedlægges  
Bilag 9 
Selve oversigten over ansøgninger med FU`s forslag 
til begrundelse / indstilling fra FU og biskoppen efter 
afholdt formøde vil blive vist på projektor og 
vedlægges som Bilag 10 
På mødet vil Stiftsrådsformanden og biskoppen 
komme med supplerende forklaringer til de enkelte 
ansøgninger 
Drøftelses- og beslutningspunkt 
Estimeret tid 20 min.  
 

Da der var nogle af de deltagende, der skulle forlade 
mødet før hele dagsordenen kunne nå at være 
behandlet, blev nærværende punkt behandlet som 
det første punkt på dagsordenen 
 
Ansøgning nr. 7 og 9 er væk. 
 
De øvrige ansøgninger blev enkeltvis gennemgået og 
forhåndsindstillingen fra FU blev drøftet. 
 
Beslutning: 
Forhåndsindstillingen fra FU blev godkendt 
 

7.  Fra KM, høring vedrørende bekendtgørelse om 
budget og regnskabsvæsen med videre for 
Fællesfonden. 
Høringsfrist 16. september 2022 
Drøftelses- og beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min.  
Bilag 11  
FU indstiller, at høringen godkendes 
 
 
 

Beslutning: 
Indstillingen fra FU blev godkendt 

8.  Fra Folkekirke & Religionsmøde, invitation til 
”Konference for kristne og muslimske ledere i 
Danmark 2022” den 4. og 5. november 2022 i 
Odense (er også sendt til Stiftsudvalget Kirken i 
Verden) 
Er der nogen, der ønsker at deltage? Deltagelse i 
konferencen (inkl. måltider) er gratis. Transport 
betales af Stiftsrådet. 
Tilmeldingsfrist senest 2. oktober 2022 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
Bilag 12 

Ingen meldte sig på mødet til at deltage i 
konferencen, og formanden opfordrede til, at man 
overvejer eventuel deltagelse og herefter giver 
besked herom til Stiftet senest den 1. oktober 2022 

9.  Tilmelding til fællesmøde for alle 
stiftsrådsmedlemmer lørdag den 26. november 
2022 
Hvem ønsker at deltage? 

Følgende tilmeldte sig at deltage i mødet: 
 

• Karsten Christensen 

• Ejvind Dahl 
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Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Bilag 13 
 

• Anne-Lisbeth Bisgaard Jepsen 

• Ole Bjerne Sørensen  

• Carlo Nørby Hald 

• Finn Skaarup 
 
Stiftet giver besked herom til Fyens Stift 
 

10.  Samskabelse 
Drøftelsespunkt 
Estimeret tid 10 min. 
Bilag 13 (udleveres på mødet) 

Henning Thomsen orienterede omkring begrebet 
”samskabelse”, hvordan der arbejdes med 
samskabelse inden for kirken generelt, og hvordan 
Henning Kjær Thomsen i sin stilling som teologisk 
konsulent arbejder med samskabelse i Viborg Stift.  
Henning Kjær Thomsen udleverede i den forbindelse 
et bilag (bilag 14), der vedhæftes referatet. 
 

11.  
 

Siden sidst 
Orienteringspunkt 
 

 

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

 

Biskoppen: 
Arbejder p.t. rigtig meget med arbejdsmiljø, specielt 
som følge af det indlæg og de problemstillinger, DR 
rejste på ”21 søndag” sidste søndag.  
Der er ingen tvivl om, at der er udfordringer i 
Folkekirken – det arbejdes der allerede meget med 
og det skal der også arbejdes videre med. Der er sat 
en ny undersøgelse i gang i samarbejde med bl.a 
Rambøll, hvor man vil prøve at lave en anonym 
undersøgelse blandt præsterne. 
De generelle arbejdsmiljøproblemer blev drøftet og 
vigtigheden af, at der tages fat herom, og at det 
tages alvorligt. Der er kommet en ny virkelighed. 
 
Den Grønne Omstilling; Henrik Stubkjær er netop 
tiltrådt som formand for Folkekirkens Grønne 
omstilling på landsplan. 
Alle provstier arbejder med den grønne omstilling og 
arbejder på en kortlægning, svarende til den, der er 
lavet i Faurskov Provsti. Nogle provstier er længere 
fremme i processen end andre.  
 
Præstestillinger: Der er en stor udfordring hermed – 
der er ikke mange ansøgere til stillingerne. 
 
Domkirkepladsen: Henrik Stubkjær er med i en 
politisk styregruppe. Styregruppen har sendt 
fondsansøgning vedr. udearealerne og stiler efter at 
være klar til 2029, hvor der også skal fejres 
Reformationsjubilæum i Viborg. 
 



Der skal ny biskop som formand i 
Budgetfølgegruppen og IT-gruppen som følge af, at 
biskop Tine Lindhardt stopper. 
 

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

 

Samtidig med det aktuelle Stiftsrådsmøde i Viborg 
Stiftsråd blev afholdt et virtuelt møde for alle 
stiftsrådsformænd. 
 
Dagsorden på mødet var bl.a.: Drøftelse af de 
ansøgninger, der modtages i Stiftsrådene, 
ansøgninger til Ændringer i Økonomiloven og det 
fælles stiftsrådsmøde på Fye til oktober. 
  

c) Orientering fra medlemmer af Stiftsrådet, 
herunder fra Kapitalforvaltningen 
 Estimeret tid 5 min 
 

d) Budgetsamrådet     
Estimeret tid 5 min. 
          

Ejvind Dahl: 
Jysk Invest er valgt som administrator og skal følge 
op på de to andre kapitalforvaltere. 
Der er nyt møde i Kapitalforvaltningen i næste uge. 
 
Ole Bjerne Sørensen: 
Næste møde i Budgetfølgegruppen er den 15. 
september 2022, hvor ansøgningerne til 
omprioriteringspuljen skal godkendes. 
 

12.  Orientering om afgivet høringssvar på vegne Viborg 
Stiftsråd på høring fra KM høring af udkast til forslag 
til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om 
folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
Bilag 15 
 

Taget til efterretning 
Der kom tilkendegivelse om, at det er fint, at der 
sendes udkast i høring hos Stiftsrådsmedlemmerne, 
før der sker afgivelse af høringssvar, og at det gøres 
opmærksom på, at det er uheldigt at sende 
høringsbrev i sommerferien. 

13.  Orientering om brev fra Kirkeministeriet til 
Landsforeningen af Menighedsråd vedr. høringsfrist 
for lovforslag – lovforslag om høring af lovforslag 
om udvidelse og forenkling af 
samarbejdsmuligheder og øget transparens og 
fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. samt 
ophævelse af lov om forsøg i folkekirken 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
Bilag 16 
 

Taget til efterretning 

14.  Afrapportering fra udvalg  
Estimeret tid 10 min.  
 

1. Stiftsudvalg for Diakoni 
2. Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation 
3. Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø 

Diakoni – Jan Jensen Bech 
Har ikke haft mulighed for at deltage i møde 
 
Medier og Kommunikation – Henrik Helms 
Har prøvet at levere synlighed til Klimatopmøde i 
Lemvig, hvor udvalget leverede messestand og 
synlighed til standen med banner og tryksager. 
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4. Stiftsudvalget for Gudstjeneste og 
Forkyndelse 

5. Stiftsudvalget for Kirken i Verden 
6. Stiftsudvalget for Undervisning 
7. DSUK 
8. Landsnetværket ”Kirken på Landet” 
9. Stiftsudvalget for Pilgrimme 
10. Grønt udvalg 

 

Psykisk arbejdsmiljø:  Henrik Helms sidder med i en 
gruppe, hvor man lavet et oplæg med tilbud til alle 
stifter om, at man kan benytte dette på stifternes 
respektive hjemmesider. 
Henrik Helms oplyste, at oplægget allerede ligger på 
Viborg Stifts hjemmeside og henviste hertil. 
Der er ved at blive lagt sidste hånd på en 
programserie om Frivillighed, Henrik Helms laver 
sammen med Aalborg Stift. Der er i serien gode 
eksempler på, hvordan frivillige gør en forskel. 
Næste møde i Medieudvalget er den 1. september 
2022. 
 
Psykisk arbejdsmiljø – Svend Aage Madsen 
Svend Aage Madsen er nyt medlem i gruppen og har 
ikke deltaget i så mange møder. 
Udvalget arbejder med værktøjer til psykisk 
arbejdsmiljø. 
 
Gudstjenesteudvalget – Arne Bach  
Der afholdes Fyraftensmøde i Herning den 29/9 
2022 med temaet: Gudstjeneste og liturgi m/diverse 
oplægsholdere. Indbydelse og program for mødet 
vedlægges. 
 
Kirken i Verden – Arne Bach 
Udvalget har et venskabsstift i Nigeria, ærkebiskop 
Musa Filibus. Udvalget arbejder på fysisk kontakt, og 
håber at det forhåbentlig lykkes i år at få besøg. 
Der er mange rumænere i Viborg Stift, der tilhører 
den ortodokse kirke – hvordan kan man hjælpe 
dem?  
Udvalget har arrangeret stiftsrejse til Rumænien. 
Der afholdes Forbønsgudstjeneste for Forfulgte 
Kristne i Viborg Domkirke den 13. november 2022 kl. 
16.30. 
Der afholdes Stiftsstævne i 2023 med fokus på 
ortodoks kristendom. 
Udvalget har et Farsinetværk – der er overvejelser 
om eventuel udvidelse til brede migrantnetværk. 
Der har været afholdt generalforsamling i Kirkernes 
Verdensråd i Karlsruhe med deltagelse af Simon 
Fuhrmann fra udvalget og stiftspræst Peter Fischer 
Nielsen. 
Der har været afholdt et møde med Steffen Gram 
som oplægsholder, hvor han orienterede om 
Rumænien. Rigtig mange deltog, og det var et rigtig 
godt møde. 
 



Undervisning – Birgitte Refshauge Kjær 
Birgitte Refshauge Kjær var fraværende og derfor 
ikke noget nyt. 
 
DSUK – Ole Bjerne Sørensen 
Udvalget holdt møde den 21. juni 2022, hvor Ole 
Bjerne Sørensen ikke havde mulighed for at deltage. 
Referat fra mødet ligger på Viborg Stifts 
hjemmeside. 
Opfordring til alle menighedsråd i Viborg Stift om at 
melde sig ind i DSUK er lagt på DAP via stiftet. 
 
Kirken på Landet – Finn Skaarup 
Der afholdes årligt kursus næste uge, hvor der skal 
være afrapportering fra det forgangne år.  
Nyt tema: Anderledes brug af kirkeåret 
 
Pilgrimme – Gert Primdal 
Ikke afholdt møde siden sidst 
 
Grønt udvalg: 
Ikke møde siden sidst 
 
 
 

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

 

15.  Orientering om lån i Stiftsmidlerne – Holstebro 
Menighedsråd 
Bevilling af stiftsmiddellån kr. 10.500.000,00 til 
renovering af Holstebro Kirke. Afdrag over 10 år med 
først afdrag den 30. juni 2024. 
Bilag 17 

 

Taget til efterretning 

16.  Orientering om lån i stiftsmidlerne – Holstebro 
menighedsråd  
Bevilling af lån i Stiftsmidlerne på op til 6.000.000 kr. 
til dækning af udgifterne ved erhvervelse af 
ejerlejlighed nr. 1, ”Ungdomsborgen”, Kirkestræde 9 
A, Holstebro, til brug for kontorer og lokaler til 
kirkelige aktiviteter.  
Afvikles over 6 år med første termin 1. januar 2023. 
Bilag 18 
 

Taget til efterretning 
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17.  Orientering om lån i stiftsmidlerne – Skive 
Kirkegårde 
Bevilling af lån i stiftsmidlerne på 900.000 kr. til 
dækning af udgifterne ved udvidelse af 
mandskabsbygning på Skive Kirkegård. 
Afvikles over 1 år med første termin 30. juni 2023. 
Bilag 19 
 

Taget til efterretning 
 

18.  Takkemails 
 

• Fra Anders Skaaning Andersen med tak for 
støtte til seminar om diakoni i Folkekirken 
Bilag 20 

 

• Fra Tværkulturel Sommerlejr med tak for 
støtte 
Bilag 21  

 

• Fra FKG, tak for bevilling og fremsendelse af 
budget og opgørelse for Landsskuet 2022 
Bilag 22  
 

Bilag 20, 21 og 22 – alle taget til efterretning 
 

19.  Oversigt over kapitalernes udvikling 
Orienteringspunkt  
Bilag 23 
 

Taget til efterretning 
 

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

Taget til efterretning 
 

21.  Eventuelt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Henrik Stubkjær oplyste, at der er etableret en 
arbejdsgruppe i Stiftet omkring optimering af 
byggesager med henblik på en mere smidig måde at 
håndtere byggesager på. 
 
Problemstillingen i relation til ”Kursus for nyansatte” 
blev rejst. Der fremkom forslag om at tage kurset op 
til revurdering senere. 
 

22.  Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd i 2022 
 
Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 11.00 
Landemodegudstjeneste m/provstekreering af ny 
provst i Herning Søndre Provsti 
 
Lørdag den 26. november 2022 kl. 10.00 – 15.00 
Fælles Stiftsrådsmøde, Fyens Stift 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Viborg, den 25. august 2022 
 
 
Viborg Stiftsråd 

Torsdag den 1. december 2022 
(Gert Primdahl indleder med andagt) 
Stiftsrådsmøde (Julemøde) 

 
 
 
 

23.  Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd i 2023 
 
Tirsdag den 21. februar 2023 
Stiftsrådsmøde 
(Karsten Christensen indleder med andagt) 
 
Fredag den 24. marts 2023 kl. 9.00 – 15.00 
Opfølgende Diakonikonference 
Kulturcenter Skive 
 
Fredag den 8. september 2023 
Stiftsmenighedsstævne 
Tinghallen i Viborg 
 
Onsdag den 8. november 2023 kl. 11.00 – torsdag 

den 9. november 2023 kl. 13.00 

Konference med FUV om ”Dekorum” på Vejle Center 

Hotel 

 


