
Referat fra møde i stiftsudvalget for Kirken i Verden 26. januar 2021 
Afholdt digitalt via Teams 
 

1. Valg af ordstyrer 
Grete Bækgaard Thomsen blev valgt som ordstyrer. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde (17-11-2020) 
Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 
Punkt 6 – Der viste sig ikke at være behov for støtte til KMS-konferencen.  
Punkt 8 – Ingen fra stiftet søgte om støtte til højskoleophold. 
Punkt 13 – Årsmødet i Det Mellemkirkelige Råd er aflyst. 
 

4. Konstituering 
a. Karin A. Vestergaard blev valgt som formand. Niels Iver Juul blev valgt som næstformand. 
b. Fordeling af repræsentationsopgaver udskydes til et senere møde. 

 
5. Drøftelse og godkendelse af årsberetning for 2020 – se vedhæftede 

Årsberetningen blev drøftet og godkendt med få ændringer. Stiftspræsten indsender beretningen 
til stiftsrådet. 
  

6. Økonomi 
a. Der var i 2020 budgetteret med et forbrug på 160.000 kr., men på grund af corona-

situationen blev der kun brugt cirka 61.000 kr. (årsregnskabet er ikke endeligt afsluttet).  
b. Budgettet for 2021 på 160.000 kr. er allerede godkendt. Budgetforslag for 2022 på 175.000 

kr. blev drøftet og godkendt. Budgetforslaget indsendes til stiftsrådet til endelig 
godkendelse. 

 
7. Igangværende aktiviteter – hvordan kommer vi videre med dem i denne tid? 

a. Kirkevandring 
Afventer lempelse af restriktioner. Skabelonen er klar.  
Tovholder: Grete Bækgaard Thomsen 

 
c. Helsemesser 

Afventer lempelse af restriktioner. Forberedelsesmøde i januar blev aflyst – der indkaldes til 
et nyt, når det er muligt. Der afholdes fire messer i stiftet fra april og frem til nytår.  
Tovholdere: Karin A. Vestergaard og Grete Bækgaard Thomsen 
 

d. Forbønsgudstjeneste 2021 
Tovholdere: Niels Iver Juul og Peter Fischer-Nielsen 

 
e. Studietur for stiftsudvalget 

Om muligt arrangeres en studietur for stiftsudvalget i efteråret jf. tidligere oplæg.  
Tovholdere: Niels Iver Juul, Simon Fuhrmann, Peter Fischer-Nielsen 
 



e. Kontakt til venskabsstifter i Guildford og Nigeria 
Tovholder: Peter Fischer-Nielsen 
 

f. Andre aktiviteter? 
Kontakten til moskeer: Kristine Jersin, Karin A. Vestergaard og Anders Frank 
Farsi-netværk i stiftet: Peter Fischer-Nielsen 
Kontakten til provstikomiteer for ydre mission: Peter Fischer-Nielsen 
Vandring med beboere fra Kærshovedgård: Karin A. Vestergaard 
 

8. Næste møde: Onsdag den 21. april kl. 14.30-18.30 (Landemodesalen, stiftskontoret)  
Med efterfølgende afsked og spisning med afgåede medlemmer af stiftsudvalget. 
 

9. Evt.  
Der afholdes council-møde for Det Lutherske Verdensforbund i Viborg i 2022. Niels Iver Juul og 
Peter Fischer-Nielsen deltager i stiftets planlægningsudvalg. 
 
Kristine Jersin orienterede fra Folkekirke & Religionsmøde: Der arbejdes lige nu med den nye 
struktur for organisationen. Forretningsorden er godkendt. Kirsten Münster, Haderslev, er valgt 
som ny formand. 
 
Folkekirke & Religionsmøde afholder lige nu i samarbejde med Folkekirkens Migrantsamarbejde en 
webinar-række om islam. Tidspunkter og emner kan blandt andet ses her:  
https://www.interchurch.dk/materialer/migrantsamarbejde/kalender 
 
Peter Fischer-Nielsen har til alle stiftsudvalgsmedlemmer indkøbt Tænketank for Forfulgte Kristnes 
lille publikation, som uddeles ved førstkommende lejlighed. 

https://www.interchurch.dk/materialer/migrantsamarbejde/kalender

