Dato: 1. december 2020
Akt.nr. 1177822
HES/meni

Til medlemmerne af Viborg Stiftsråd
Teologisk konsulent Henning Kjær Thomsen
Kommunikationskoordinator Henrik Helms
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard

REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd, tirsdag den 1. december 2020
Mødet blev indledt med en kort andagt v/Karsten Christensen
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 og Joan Trelborg som observatør for valgmenighederne.
Deltagende fra Stiftet:
Henrik Helms, Bodil Abildgaard, Henning Kjær Thomsen og Mette Nielsen (referent)
Afbud fra:
Provst Carsten Hoffmann, Flemming Holmberg, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Birgitte Refshauge
Kjær, Lillian Storgaard og Leif Skibsted Jakobsen, der er udtrådt af Stiftsrådet

REFERAT

1.

Dagsorden

Referat

Indlæg fra Ane Kirstine Brandt fra Folkekirke
& Religionsmøde omkring hvad F&R fokuserer
på samt orientering om anknytningspunkter til
Viborg Stift
Estimeret tid 30 min.

Ane Kirstine Brandt holdt et spændende og
orienterende oplæg omkring F&R`s arbejde
samt gav en orientering om anknytningspunkter
til Viborg Stift og muligheder for samarbejde.
Ane Kirstine Brandt kom med en opfordring til at
til at tilmelde sig F&R`s nyhedsbrev
Kontakt til Ane Kirstine Brandt:
www.religionsmøde.dk
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2.

Godkendelse af dagsorden
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.

Dagsordenen blev godkendt

3.

Valg af formand for Viborg Stiftsråd
Der vil være skriftlig forslags stillelse og
efterfølgende skriftlig afstemning
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.

Der var i alt mødt 11 stemmeberettigede

Skriftlige forslag:
Gert Primdal - takkede nej tak til valg
Karl Georg Pedersen - takkede ja tak til valg
Skriftlig afstemning:
10 stemmer på Karl Georg Pedersen
1 blank stemme
Karl Georg Pedersen blev herefter valgt som
formand

4.

Valg af næstformand for Viborg Stiftsråd
Der vil være skriftlig forslags stillelse og
efterfølgende skriftlig afstemning
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.

Der var i alt mødt 11 stemmeberettigede
Skriftlige forslag:
Gert Primdahl - takkede ja tak til valg
Skriftlig afstemning:
10 stemmer på Gert Primdahl
1 blank stemme
Gert Primdahl blev herefter valgt som
næstformand

5.

Valg af medlem til Budgetsamrådet
Der vil være skriftlig forslags stillelse og
efterfølgende skriftlig afstemning
Fastsatte datoer for møder 2021 i
Budgetsamrådet er følgende:
1. møde:
Torsdag den 11. marts 2021 kl. 11.00 - 16.00
Teknisk gennemgang:
Torsdag den 3. juni 2021 kl. 11.00 - 14.00
2. møde:
Torsdag den 16. september 2021 kl. 11.00 16.00
Alle møderne foregår i Kirkeministeriet.
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.

6.

Fra Arbejdsgruppen til arbejdet med grøn
omstilling, ansøgning om Stiftsrådets
godkendelse af Kommissorium for
Arbejdsgruppen
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.
Bilag 1

Der var i alt mødt 11 stemmeberettigede
Skriftlige forslag:
Erling Vingborg - takkede ja tak til valg
Carlo Hald - takkede nej tak til valg
Jens Pedersen - takkede nej tak til valg
Karl Georg Pedersen - takkede ja tak til valg
Skriftlig afstemning:
1 stemme på Erling Vingborg
9 stemmer på Karl Georg Pedersen
1 blank stemme
Karl Georg Pedersen blev herefter valgt som
medlem til Budgetsamrådet

Kommissoriet blev enstemmigt godkendt

7.

Fælles Visionsdag mellem Stiftsråd og
Provstiudvalg (Den oprindeligt planlagte dag
den 20. oktober 2020 blev aflyst)
Skal der findes en ny dato for afholdelse af
Visionsdagen?
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min
FU indstiller, at punktet tages op af det nye
Stiftsråd med henblik på at finde en dato i
efteråret 2022.

Indstillingen fra FU blev vedtaget, og der var
afstemning ved håndsopretning:
11 stemte for indstillingen.

8.

Aflysning af det Fælles Stiftsrådsmøde i
Viborg den 7. november 2020
Skal der findes en ny dato?
Skal der tages initiativ til at afholde et møde kun
for stiftsrådsformændene?
Et nyt møde for alle medlemmer skal lige
gennemtænkes, da nye de Stiftsråd tiltræder til
næste efterår
Beslutningsmøde
Estimeret tid 15 min
FU indstiller, at man planlægger et nyt møde i
foråret 2021 (marts 2021), men subsidiært alene
med formændene, afhængig af Coronasituationen til den tid.
Det indstilles, at de øvrige Stiftsråd spørges, om
de vil være interesseret i et sådant møde i
foråret 2021.
FU indstiller, at Viborg Stift får fuldmagt til at
finde en dato for et eventuelt møde.

Indstillingen fra FU blev vedtaget ved
håndsoprækning:
11 stemte for indstillingen.

Budgetopfølgning 2020 – Bindende
Stiftsbidrag
Orienterings- og drøftelsespunkt
Estimeret tid 10 min.
Bilag 2

Henrik Stubkjær og Bodil Abildgaard svarede på
de få spørgsmål til budgettet, der fremkom bl.a. posten diverse.
Der fremkom forslag om, at man går budgettet
igennem for at få klarhed over, hvorvidt nogle af
pengene skal bruges til udskudte
arrangementer.
En sådan opgørelse laves og fremlægges på
Stiftsrådsmødet den 24. februar 2021.

9.

10. Forlængelse af Henrik Helms stilling som
kommunikationskoordinator
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
FU indstiller, at stillingen forlænges for en ny
periode på 2 år, jfr. kontrakten

Stiftet sender brev til de øvrige Stiftsråd om
tilsagn til at arrangere mødet i marts 2021 og
med forslag til en dato, hvilken dato koordineres
med arbejdsgruppen.

Indstillingen fra FU blev enstemmigt vedtaget
ved håndsoprækning.
11 stemte for indstillingen.

11. Indkomne ansøgninger til Viborg Stiftsråd
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.
a) Ansøgning fra Annette Østergaard om
støtte udgivelse af bog om Laila
Westergaards kunst Levende stene
Bilag 3

Indstillingen fra FU blev vedtaget ved
håndsoprækning.
11 stemte for indstillingen

4

FU indstiller, at ansøgningen ikke
imødekommes, da der er tale om et
bogbudget og da Stiftsrådet ikke yder
støtte til bøger
b) Fra Esben Thusgård, ansøgning om kr.
15.000,00 til finansiering af
bogudgivelsen ”Samskabelse og
samspil”
Bilag 4
FU indstiller, at ansøgningen ikke
imødekommes, da der er tale om et
bogbudget og da Stiftsrådet ikke yder
støtte til bøger.
FU indstiller, at man i stedet spørger om
muligheden for at indkøbe et antal bøger,
svarende til kr. 10.000.

Biskop Henrik Stubkjær gav en kort motivering
for ansøgningen.
Indstillingen fra FU i relation til afvisning om
kontant støtte blev vedtaget ved
håndsoprækning med 11 stemmer.
Indstillingen fra FU i relation til indkøb af bøger
for kr. 10.000,00 blev vedtaget ved
håndsoprækning med 11 stemmer.

c) Ansøgning fra sognepræsterne Lars
Lyngberg-Larsen og Pernille Vigsø
Bagge på vegne Løgstør
Menighedsråd om støtte med kr.
15.000,00 til leje af hal i forbindelse med
afholdelse af to julegudstjenester i
sportshallen
Bilag 5
FU indstiller, at ansøgningen afvises, da
det falder uden for Stiftsrådets
bevillingsmyndighed.

Erling Vingborg redegjorde for ansøgningen og
henviste til Kirkeministeriets hjemmeside, hvor
det fremgår, at Stiftsrådets midler kan bruges til
aktiviteter inden for formidling af kristendom.
Erling Vingborg spurgte i den forbindelse: Hvad
er mere end kristendom at holde
julegudstjeneste frem for at skulle aflyse?
Thomas Frank pointerede, at Provstiudvalget ud
af 5% puljen bør bevilge en sådan udgift.
Henrik Stubkjær tilkendegav, at han er enig i
Erling Vingborgs betragtninger, og er enig i, at
det er en god ide med leje af hal, men henviste
til, at Stiftsrådet har besluttet ikke at bevilge til
enkelte sogne.
Likviditetsbudget i relation til ansøgningen blev
efterlyst.
Erling Vingborg forlod mødet, da ansøgningen
vedrører hans sogn.
Indstillingen fra FU blev vedtaget ved
håndsoprækning med 10 stemmer

d) Fra Karsten Nissen, Tænketanken for
Forfulgte Kristne, ansøgning om
økonomisk støtte til Tænketankens
oplysende og informative arbejde i
Danmark. Link til rapport.
Bilag 6
FU indstiller, at der ydes støtte med kr.
5.000,00

Indstillingen fra FU blev vedtaget ved
håndsoprækning med 11 stemmer

e) Fra Folkekirke & Religionsmøde,
Støtteanmodning om 6.000 - 8.000 kr. til
gennemførelse af konferencen, Kristen
Muslimsk Samtaleforum 2020 og
arbejdet i KMS i 2020
Bilag 7

Indstillingen fra FU blev vedtaget ved
håndsoprækning med 11 stemmer
Stiftet beder om at få fremsendt regnskab

FU indstiller, at der ydes støtte med kr.
5.000,00, hvis der er et underskud - hvis
ikke indstilles det, at ansøgningen ikke
imødekommes.
f)

Ansøgning fra Arbejdsgruppen for
grøn kirke i Viborg Stift om støtte med
kr. 100.000,00 til arbejdet med grøn
omstilling - Klimaaftrykket skal fastsættes
ved hjælp udefra
Bodil Abildgaard vil redegøre nærmere
for ansøgningen under mødet.
Bilag 8
FU indstiller, at ansøgningen
imødekommes, og at der ydes støtte
med kr. 100.000

Bodil Abildgaard redegjorde kort for baggrunden
for ansøgningen. Udvalget holdt møde den 26.
november 2020 og Bodil Abildgaard og Henrik
Stubkjær refererede kort herfra.
Der har været kontakt til Grøn Kirke vedrørende
eventuelt samarbejde og et medlemskab her
koster kr. 20.000,00.
Udvalget anmodes om at fremsende budget for
anvendelse af de kr. 100.000,00.
Indstillingen fra FU blev vedtaget med
håndsoprækning med 11 stemmer under
forudsætning af, at budget fremlægges på
næste møde den 24. februar 2021.

g) Viborg Stifts Gudstjenesteudvalg
ansøgning om overførsel af kr. 20.000 fra
budget 2020 til budget 2021 vedr.
tidligere bevilgede midler til deltagelse på
liturgikonference ”Leitourgia” på Island
Bilag 9
FU indstiller, at ansøgningen
imødekommes

Indstillingen fra FU blev vedtaget med
håndsoprækning med 11 stemmer

h) Ansøgning fra Undervisningsudvalget Indstillingen fra FU blev vedtaget med
om at få de bevilgede midler (2 x 100.000 håndsoprækning med 11 stemmer
kr.) vedrørende ”Gymnasiedage”
overflyttet til henholdsvis 2022 og 2023
Bilag 10
FU indstiller, at ansøgningen
imødekommes
i)

Ansøgning fra museumsdirektør Anne
Mette Villumsen på vegne
Skovgårdsmuseet om støtte med kr.
50.000 i form af Stiftsrådets indkøb af en
bog om Joakim Skovgaards udsmykning
af Domkirken. Bogen udgives på dansk
og engelsk.
Henrik Stubkjær redegør nærmere for
ansøgningen under mødet
Bilag 11 – Udleveres på mødet

Henrik Stubkjær redegjorde nærmere
baggrunden for ansøgningen.
Bøgerne vil skulle bruges som gave til
internationale gæster m.v.
Henrik Stubkjær har foreslået
Skovgårdsmuseet, at der kommer en artikel ind
om, hvordan freskerne spiller sammen med
rummet som kirkerum, både ved gudstjeneste,
dåb og begravelse, hvilken artikel skrives af
Henrik Stubkjær.
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FU indstiller, at ansøgningen
imødekommes
12. Status på valg af nyt medlem til Stiftsrådet
fra Herning Nordre Provsti i stedet for Leif
Skibsted Jakobsen
Bodil Abildgaard orienterer på mødet
Orienterings- og drøftelsespunkt
Estimeret tid 5 min

Indstillingen fra FU blev vedtaget med
håndsoprækning med 11 stemmer
Bodil Abildgaard orienterede om, at der ikke i
lovgivningen er taget højde for valg af nyt
medlem, hvis der ikke er valgt en suppleant,
hvilket er tilfældet her.
Kirkeministeriet er tilbage i august måned
spurgt, hvordan der skal forholdes, men svar er
endnu ikke modtaget trods rykkere herfor.
Der er 2 modeller:
1. Vi beder ministeriet om, at Herning
Provstiudvalg udskriver et
suppleringsvalg.
2. Stiftsrådet beder Herning Provstiudvalg
om at finde et nyt medlem.
Bodil Abildgaard anbefalede forslag nr. 2, hvilket
blev vedtaget ved håndsoprækning med 11
stemmer

13. Status på arbejdet med grøn omstilling m.v.
for Viborg Stift
Arbejdsgruppen har sidst holdt møde den 26.
november 2020.
Henrik Stubkjær og Bodil Abildgaard orienterer
på mødet.
Orienterings- og drøftelsespunkt
Estimeret tid 10 min

Se under punkt 11 f

14. 1 Brev fra Arbejdsgruppen for konferencen:
3 ”Forholdet mellem tilsyn og ledelse” med
udmelding om, at nye datoer for konferencen i
Vejle er den 13. og 14. oktober 2021
Bilag 12

Bodil Abildgaard oplyste, at der vil blive sendt
brev ud omkring tilmeldinger i marts 2021

15. Status for Årsmagasin 2020 v/Henrik Helms
Orienteringspunkt
Estimeret tid 5 min.

Det nye årsmagasin var delt ud til alle
mødedeltagere.
Henrik Helms orienterede om, at magasinet er
distribueret ud til alle provstikontorer med
henblik på videredistribution til alle sogne.
Magasinet er ligeledes tilgængeligt digital via
hjemmesiden.
Stiftets nye julekort med tema fra årets
julekalender ”Ventetid” var ligeledes delt rundt.
Henrik Helms fortalte om den store succes med
julekalenderen, hvor rigtig mange har tilmeldt
sig nyhedsbrev og dagligt link til julekalenderen.

16. Siden sidst
Orienteringspunkt

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

Menighedsrådsvalget:
For første gang har vi oplevet, at der er nogle,
der har svært ved at få fyldt menighedsrådene.
9 kirker mangler stadig.

Præstemangel:
Der barsles med ”Akademiker-paragraffen” hvor
folk skal gå 2½ års uddannelse uden mulighed
for SU og egenbetaling på ca. 75.000.
Biskoppen frygter, at det vil betyde, at der ikke
er nogen, der vil benytte sig heraf.
Henrik Stubkjær har derfor pointeret over for
ministeren, at man er nødt til at fastholde § 2
uddannelsen for at imødegå præstemangel.
Vi laver en præstefolder til PASTO over ledige
stillinger for at se, om vi kan fange nogle af de
nye præster, der bliver færdig i december 2020.

FUV har lavet en evaluering for Folkekirken
under Corona. Evalueringsrapporten viser, at
der har været et fald i dåbstallet på 25%, hvorfor
der skal nytænkes for at hente 25% ind.
Diakonikonferencen den 29. januar 2021 håber
vi stadig at få gennemført.
Blandt provsterne var der på provstemødet den
27. november 2020 en snak om, hvorvidt vi i
Viborg Stift skal prøve at blive et fristift f.eks. på
grøn omstilling og medarbejdertrivsel.

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

Intet nyt at berette.

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

Kapitalforvaltningen v/Jens Pedersen
Kirkeministeriet arbejder med at lave en model,
så de selv kan få lov at købe aktier.
Der skal ikke forventes et overskud næste år.
Budgetsamrådet v/Karl Georg Pedersen
Der var som udgangspunkt enighed fra stifterne
i indstillingen omkring prioritering af
ansøgningerne til omprioriteringspuljen.
Største uenighed var omkring Bibilarium - Øst
var for og Vest havde svært ved at se de store
muligheder herfor.

8

Der blev afsat et yderligere beløb på kr. 700.000
til projektmodning.
Der var en generel holdning til, at man - hvis
projektet skal gennemføres - skal finde pengene
et andet sted end hos Fællesfonden.
Karl Georg Pedersen sender referat til Stiftet og
Stiftet sender det ud sammen med nærværende
referat.

17. Afrapportering fra udvalg
Estimeret tid 20 min.
a) Stiftsudvalg for Diakoni
b) Stiftsudvalget for Medier og
Kommunikation
c) Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø
d) Stiftsudvalget for Gudstjeneste og
Forkyndelse
e) Stiftsudvalget for Kirken i Verden
f) Stiftsudvalget for Undervisning
g) DSUK
h) Stiftsudvalget ”Kirken på Landet”
i) Stiftsudvalget for Pilgrimme

Karl Georg Pedersen foreslog, at
udvalgsmedlemmerne sender et kort indlæg til
Stiftet, hvorefter det sendes ud sammen med
referat fra Stiftsrådsmødet.
Stiftsudvalg for Diakoni v/Gert Primdahl
Se ovenfor med stiftsrådsformandens forslag

Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation
v/Anne-Lisbeth Jepsen
Se ovenfor med stiftsrådsformandens forslag

Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø
v/Lillian Storgaard
Se ovenfor med stiftsrådsformandens forslag

Stiftsudvalget for Gudstjeneste og
Forkyndelse v/Carlo Nørby Hald
Se ovenfor med stiftsrådsformandens forslag
Stiftsudvalget for Kirken i Verden v/Gert-Oluf
Laustsen
Se ovenfor med stiftsrådsformandens forslag
Stiftsudvalget for Undervisning v/Birgitte
Refshauge Kjær
Se ovenfor med stiftsrådsformandens forslag
DSUK v/Flemming Holmberg
Se ovenfor med stiftsrådsformandens forslag
Stiftsudvalget ”Kirken på Landet” v/Finn
Skaarup
Se ovenfor med stiftsrådsformandens forslag

Stiftsudvalget for Pilgrimme v/Karl Georg
Pedersen
Se ovenfor med stiftsrådsformandens forslag

Orienteringspunkter generelt
Nedenstående bilag til orientering og
forudsættes læst, men der vil ikke på mødet
blive orienteret herom eller ske drøftelse heraf
18. Oversigt over kapitalernes udvikling
Orienteringspunkt
Bilag 13
19. Oversigt over nye udlån
Orienteringspunkt
Bilag 14
20. Status fra arbejdsgruppen - Viborg Stifts
Initiativpris 2021
Udvalget holder først møde den 16. december
2020
Orienteringspunkt
Estimeret tid 5 min.
21. Takkemails
Orienteringspunkt
P.t. ingen modtaget
22. Eventuelt
Estimeret tid 5 min.
23. Planlagte møder og arrangementer for Viborg
Stiftsråd i 2021
Fredag den 29. januar 2021
Konference om Diakoni: "Samskabelse mellem
kommune og kirke i Viborg Stift"
(Flyttet fra fredag den 28. august 2020)
Diakonikonference på Viborg Gymnastik- og
Idrætsskole

AFLYST - Fredag den 29. januar 2021 - udsat til
den 22. januar 2022
Religionspædagogisk Konference
"KRYDSFELT" på Hardsyssel Efterskole

Onsdag den 24. februar 2021
Stiftsrådsmøde
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Tirsdag den 16. marts 2021
Folkekirkens Sorgkonference - ”Sammen om
sorgen” i MCH Herning - (Flyttet fra den 15.
september 2020)

Torsdag den 27. maj 2021
Stiftsrådsmøde

Torsdag den 26. august 2021
Stiftsrådsmøde

Fredag den 10. september 2021
Landemodeforhandlinger og Stiftsmenighedsrådsstævne med efterfølgende Landemodegudstjeneste (Flyttet fra 11. september 2021 jfr.
beslutningen på sidste Stiftsrådsmøde)

Onsdag den 13. oktober og torsdag den 14.
oktober 2021
Konference i Vejle: ”Forholdet mellem tilsyn og
ledelse”
Udsat fra den 5. og 6. november 2020

Torsdag den 25. november 2021
Stiftsrådsmøde

Onsdag den 15. december 2021
Stiftsrådsmøde / Julemøde - Nyt og gammelt
Stiftsråd

