Viborg, den 28. august 2019
Akt nr. 573604
/MENI

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

REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd onsdag den 28. august 2019 kl. 17.00 i Bispegården i
Viborg.
Mødet blev indledt med en kort andagt v/Carsten Hoffmann
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer:
Henrik Stubkjær, Thomas Frank, Carsten Hoffmann, Karsten Christensen, Finn Skaarup, Gert
Primdahl, Jens Carl Frederik Pedersen, Karl Georg Pedersen, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Birgitte
Refshauge Kjær, Carlo Hald, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen, Erling Vingborg, Bjarke Mikael
Møller-Sørensen, Lillian Storgaard, Flemming Holmberg og Joan Flansmose Trelborg (observatør
for valgmenighederne)
Deltagende fra Stiftet:
Henrik Helms, Henning Kjær Thomsen, Bodil Abildgaard, Inger Lise Øster og Mette Nielsen
Afbud fra:
Leif Skibsted Jakobsen

Punkt

Emne

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.

Dagsordenen blev godkendt med nyt punkt 11
og nyt bilag 17

2.

Evaluering af ”Himmelske Dage på Heden ” i
Kr. Himmelsfartsferien 2019
v/Henning Kjær Thomsen og Henrik Helms
Orienteringspunkt
Estimeret tid 25 min

Henrik Helms afspillede et kort videoindslag
med indblik fra de mange forskellige aktiviteter,
der havde været i løbet af de 4 Himmelske dage
i Herning.
Henrik Helms redegjorde for de tællinger, der
blev lavet; mellem 8.000 og 9.000 deltog i alt i
løbet af de 4 dage.
Ved Åbningsgudstjenesten deltog ca. 4.500
Til showet i Jyske Bank Boxen deltog ca. 8.000
Ved Afslutningsgudstjenesten deltog ca. 2.000
Alt materiale fra dagene overleveres til Roskilde
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Henning Thomsen redegjorde for resultatet i
relation til formålserklæringen m.v. og henviste
til Himmelske Dages hjemmeside –
https://www.himmelskedage.dk/om-himmelskedage/
Der var balance i økonomien – dagene gav et
overskud på omkring 800.000 kr.
3.

Ansøgninger til Budgetfølgegruppen /
Materiale til gennemgang af
Omprioriteringspuljen
Beslutningspunkt
Estimeret tid 15 min.
Bilag 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j
Ansøgningerne til ”Fællesfondens
Omprioriteringspulje 2019” skal behandles i
Budgetsamrådet den 22. august 2019 (teknisk
gennemgang) og endelig godkendelse sker på
et møde den 14. september 2019
FU og biskoppens indstilling fra formøde den 12.
august 2019 - Bilag 2
Opdateret bilag med eventuelle tilretninger efter
teknisk møde den 22. august 2019 vil blive
udleveret på mødet

Karl Georg Pedersen gennemgik materialet der
var modtaget fra KM efter det tekniske møde
den 22. august 2019. Korrigeret oversigt fra KM
over ansøgningerne blev udleveret.

Det bemærkes, at det ikke er nødvendigt at
udskrive materialet. Oversigten over indkomne
ansøgninger vil blive vist på projektor under
mødet
4.

Godkendelse af Kommunikationsstrategi
Oplæg v/Henrik Helms
Beslutningspunkt
Estimeret tid 20 min.

Henrik Helms viste en online præsentation af
det forslag til Kommunikationsvision og
Kommunikationsstrategi, der er lavet for Viborg
Stift.
Oplægget fik megen ros fra forskellige sider.
Der blev spurgt ind til muligheden for link til det
lokale kommunikationsarbejde rundt om i
provstierne.
Problematikken omkring bl.a. adgangen til DAP
for medarbejderne rundt om i sognene blev
drøftet
Såvel vision som strategi blev godkendt med
stor applaus

5.

Budgetopfølgning 2019 – Bindende
Stiftsbidrag
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.
Bilag 3

Inger Lise Øster gennemgik i korte træk det
fremsendte budget, opgjort pr. 12. august 2019
(bilag 3)
Resultat: Der er kr. 415.000 som ikke er brugt
pr. 12. august 2019 i forhold til indtægterne for
halvåret (Stiftspræstekursus 13.08.2019 er ikke
med)

Der fremkom ingen bemærkninger til budgettet
Budgettet blev godkendt
6.

7.

Indkomne ansøgninger til Viborg Stiftsråd
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.
a) Ansøgning fra Anna Lisbeth Sonne og
Niels Simonsen, Kærshovedgård om
støtte med kr. 30.000,00 til asylkor
Bilag 4
Indstilling fra FU: Støtte med kr. 15.000,00 og
henviser til Provstiet for de resterende kr.
15.000,00

Indstillingen fra FU blev godkendt – støtte med
kr. 15.000,00 og henvisning til at søge
restbeløbet hos Provstiet

b) Ansøgning fra sygehusprovst Dorte R.
Sørensen om støtte med kr. 2.500,00 til
honorar til foredragsholder ved konvent
for hospitalspræster 2019
Bilag 5
Indstilling fra FU: Ansøgningen tiltrædes
med kr. 2.500,00

Indstillingen fra FU blev godkendt – støtte med
kr. 2.500,00

c) Ansøgning fra Erik Søndergaard om
støtte med kr. 30.000,00 til Stiftsudvalget
Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
Bilag 6 og 6 a
Indstilling fra FU: Ansøgningen tiltrædes
med kr. 30.000,00

Indstillingen fra FU blev godkendt – støtte med
kr. 30.000,00

d) Ansøgning fra Folkekirke &
Religionsmøde om økonomisk støtte
med et støttebeløb på mellem kr. 6.000
og kr. 8.000 til KMS Konference
(Kristent-Muslimsk Samtaleforum) den
8/11 og 9/11 2019
Bilag 7
Da ansøgningen er modtaget efter afholdelse
af formøde med FU, er der ingen
forhåndsindstilling fra FU.

Ansøgningen blev godkendt med støtte af kr.
6.000,00

Anmodning fra Stiftsudvalget for Økumeni,
Mission og Religionsmøde om, at Peter
Fischer Nielsen udpeges som ny repræsentant
for Folkekirke og Religionsmøde i stedet for
Simon Fuhrmann, der ved en fejl blev godkendt
/udpeget på Stiftsrådsmødet den 25. maj 2019.
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min

Anmodningen godkendt
Stiftet giver besked om den ændrede indstilling
til F&R
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8. SHøring fra KM; Forslag om ændring af lov om
y folkekirkens økonomi.
i Høringsfrist 12. august 2019. Der er den 12.
f august 2019 sendt brev til KM med besked om,
at der først vil komme svar fra Viborg Stiftsråd
efter mødet den 28. august 2019
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
Bilag 8

9.

Som udgangspunkt har Stiftsrådet ingen
bemærkninger til forslaget.
Der kom forslag om, at det indarbejdes i
høringssvaret, at Viborg Stiftsråd foreslår, at
midlerne forvaltes sammen med kapitalerne i
øvrigt. Forslaget blev vedtaget.
Henrik Stubkjær foreslog endvidere, at man i
høringsbrevet anfører, at det ikke er optimalt
med en høring i sommerferien. Også vedtaget.

Orienteringsbrev fra GIAS-Center Aarhus og
Bodil Abildgaard orienterede kort omkring
Viborg omkring proces for det kommende udbud processen for udbuddet
i KAS og GIAS
Orienteringen blev taget til efterretning
Orienteringspunkt
Estimeret tid 10 min.
Bilag 9

10. Indbydelse fra Folkekirken.dk til møde vedr.
samarbejde om en app til småbørnsforældre
mandag den 30. september 2019 i Aarhus
Hvem kan deltage?
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
Bilag 10

Birgitte Refshauge Kjær oplyste, at Jeppe
Jensen, der er med i projektet, også deltager
Karsten Christensen vil gerne deltage i mødet,
og Stiftet sørger for tilmelding

11. Indbydelse fra Folkekirke & Religionsmøde til
at sende en repræsentant til ”Leder og
Netværkskonference for kristne og muslimer i
Danmark 2019, 8. og 9. november 2019
Hvem kan deltage?
Beslutningspunkt
Bilag 17

Henrik Stubkjær foreslog, at indbydelsen
sendes til Stiftsudvalget med anmodning om, at
de finder en deltager
Forslaget blev godkendt

12. Siden sidst
Orienteringspunkt
a) Meddelelser fra biskoppen og
Stiftsadministrationen
Estimeret tid 10 min.

Biskop Henrik Stubkjær:
Har været til møde med ny kirkeminister, Joy
Mogensen. Alle biskopper havde møde med
hende i forbindelse med Bispesamråd den 26.
august 2019. Ministeren er meget åben og
imødekommende for at få et dybere kendskab til
kirkens arbejde.
Ministeren har 3 foretrukne emner hun gerne vil
arbejde for:

1. Den Grønne dagsorden
2. Diakoni – hvordan kan vi fremme kirkens
Diakoni
3. Land og by – hvordan kan vi fremme
sammenhængskraften mellem land og
by?
Henrik Stubkjær har inviteret kirkeministeren til
at komme på besøg i Viborg Stift, hvor vi kan
præsentere hende for alle tre emner.
Henrik Stubkjær har i samme forbindelse talt
med borgmester H.C. Østerby om at invitere
hende i hendes egenskab af kulturminister.
Stiftspræstestævnet 2019: Det var et godt
kursus med mange deltagere. Der begynder at
komme flere og flere til stævnet. Stævnet havde
to hovedemner: Liturgi og Arbejdsmiljø.
Stiftet har besluttet at lave en
Diakonikonference i 2020 a`la den, der tidligere
har været afholdt i Aarhus. Diakonipræst Steen
Andreasen er tovholder, men vil gerne have en
repræsentant fra Stiftsrådet, og Henrik Stubkjær
efterspurgte, hvem der vil være med i en
arbejdsgruppe. Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen
meldte sig. Stiftet giver Steen Andreassen
besked.
Henrik Stubkjær er bevilget orlov fra den 1/2 30/4 2020, hvor han skal skrive en afsluttende
Master i ledelse.
Bodil Abildgaard oplyste, at hun sidder i et
udvalg under KM vedr. Menighedsrådsvalget
2020. Der kommer noget godt materiale til brug
for Menighedsrådsvalget 2020

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

Karl Georg Pedersen
Var inviteret med på Stiftspræstestævnet, hvor
han fortalte om arbejdet i Stiftsrådet. Karl Georg
Pedersen havde valgt 3 opgaver:
1. De økonomiske udfordringer
2. Liturgi
3. Samskabelsesbegrebet – vigtigheden af
at vi får en samskabelse imellem de
niveauer, der er i Folkekirken
KGP har været indkaldt til møde mellem alle
Stiftsrådsformænd. Normalt er der et årligt
møde i forbindelse med Landsforeningens
årsmøde – efter ønske blev der afholdt det
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ekstra møde til drøftelse af erfaringer. De
primære drøftelser var:
1. Ministeroplæg med ansøgninger
2. Liturgi-drøftelser – hvilke tiltag er der
gjort rundt om i stifterne?
3. Aktuelle kirkepolitiske ting – bl.a. er der
kommet ny minister og opfordring til at
invitere lokalpolitikere til samarbejde
Omkring Liturgi supplerede Henrik Stubkjær
med, at der er 3 biskopper, der har taget initiativ
til at holde 5 møder rundt om i landet omkring
Liturgi. Datoerne eftersendes snarest muligt.
Henrik Stubkjær opfordrede til at sende
materiale vedr. det liturgiarbejde, der foregår
rundt om i sognene til Viborg Stift med henblik
på at det kommer på Stiftets hjemmeside
c) Orientering fra medlemmer af
Stiftsrådet, herunder fra
Kapitalforvaltningen og
Budgetsamrådet
Estimeret tid 5 min.

Jens Pedersen orienterede om, at der blev
afholdt møde i Kapitalforvaltningen den 23.
august 2019.
Karl Georg Pedersen: Ikke noget nyt fra
Budgetsamrådet

13. Status på Stiftsmenighedsrådsstævnet den 7.
september 2019
v/Bodil Abildgaard og Gert-Oluf Schwartz
Lausten
Estimeret tid 5 min.

Bodil Abildgaard oplyste, at der ikke er så
mange tilmeldte som andre år trods et godt
program.
P.t. er der tilmeldt 230.
Spørgsmålet om, hvordan man får genetableret
gejsten hos MR-medlemmerne blev rejst.
Henrik Stubkjær opfordrede til, at alle tager
spørgsmålet med hjem til MR/Provstier.
Punktet sættes på til næste møde i Stiftsrådet.
Tilmeldingsformen blev drøftet.
Stiftet erindrede omkring tilmelding fra
Stiftsrådet, hvis der er nogen, der endnu ikke er
tilmeldt.

14. Status på Viborg Stifts Initiativpris 2019
v/Karl Georg Pedersen
Orienteringspunkt
Estimeret tid 5 min.

Der er indkommet 4 indstillinger til prisen:
Der holdes møde i arbejdsgruppen den 29.
august 2019 til drøftelse / prioritering af
indstillingerne

15. Status på arbejdet med Visioner
v/Henning Kjær Thomsen og Henrik Helms
Orienterings- og drøftelsespunkt
Estimeret tid 5 min

Henning Kjær Thomsen orienterede om, at der
er lavet et hæfte med et sammendrag af
visionerne fra menighedsrådene – ”Visionerne &
Viborg Stift”
Hæfterne udleveres først på
Stiftsmenighedsstævnet den 7. september 2019

16. Indbydelse og program til det årlige
fællesmøde for alle Stiftsråd i Ribe lørdag den
2. november 2019
Er der flere, der skal med?
Estimeret tid 5 min.
Bilag 11
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 Økumeni, Mission og
Religionsmøde
f) Stiftsudvalget for Undervisning
g) DSUK
h) Stiftsudvalget ”Kirken på Landet”
i) Stiftsudvalget for Pilgrimme

Karsten Christensen har tidligere meldt sig:
Anne Lisbeth, Karl Georg, Jens Pedersen,
Henrik Stubkjær, Carlo Hald og Gert Oluf
Schwartz meldte sig også.
Stiftet sørger for tilmelding og betaling til Ribe
Stift.
Diakoni: Møde førstkommende mandag
Medier- og Kommunikation: Møde 5/9 2019
september – Henrik Helms uddelte 2 kort
omkring 2 kommende arrangementer –
Mediedag og Festival for Konfirmander.
Psykisk Arbejdsmiljø: Møde 9/9 2019
Gudstjeneste og Forkyndelse:
Har 2 arrangementer i nærmeste fremtid:
Fyraftens-workshop om Taizé den 3/10 2019 og
Samtalesalon om landbykirkens fremtid den
21/10 2019
Økumeni, Mission og Religionsmøde:
Inspirationsdag den 24. oktober 2019 i
Bjerringbro. Inspirationsmøde i Sunds den 25.
september 2019
24. September 2019 besøg af religionslærere
og provster
24. november 2019 – Forbønsgudstjeneste
Undervisning: Møde den 29. august 2019
DSUK: Møde i september 2019
Kirken på Landet: Intet nyt
Pilgrimme: Møde 5. september 2019

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 12

Taget til efterretning

19. Oversigt over nye udlån
Orienteringspunkt
Bilag 13

Taget til efterretning
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20. Takkemails
Orienteringspunkt

Taget til efterretning

a) Fra FKG, tak for støtte - Landsskuet
2019
Bilag 14

Taget til efterretning

b) Fra EKSISTENSEN, tak for støtte –
Kritisk Forum for praktisk teologi
Bilag 15

Taget til efterretning

c) Fra Jørgen Løvstad, tak for støtte Temadag om sorg (honorar til Jeanette
Munksbøl)
Bilag 16

Taget til efterretning

21. Eventuelt
Estimeret tid 5 min.

Henning Thomsen orienterede om, at der i 2020
er 7 pladser ledige til Teologi for Voksne – Der
er åbent for tilmelding

22. Fastsatte datoer for møder og arrangementer
i Viborg Stiftsråd 2019:
Taget til efterretning
Onsdag den 28. august 2019 kl. 17.00
Stiftsrådsmøde

Lørdag den 7. september 2019
Landemodegudstjeneste og
Stiftsmenighedsrådsstævne
Onsdag den 4. december 2019 kl. 17.00
Stiftsrådsmøde / Julemøde
23. Fastsatte datoer for møder og arrangementer
i Viborg Stiftsråd 2020:
Tirsdag den 28. januar 2020
Stiftsrådsmøde

Taget til efterretning med tilføjelse af
Visionsdagen den 13. maj 2020

Onsdag den 13. maj 2020
Visionsdag mellem Stiftsråd og Provstiudvalg
Torsdag den 4. juni 2020
Landemodegudstjeneste
24. n Forslag til datoer for møder og
s arrangementer i Viborg Stiftsråd 2020:
d

Alle 3 datoer taget til efterretning og godkendt

a Torsdag den 28. maj 2020
g Stiftsrådsmøde
Onsdag den 26. august 2020
Stiftsrådsmøde
Tirsdag den 1. december 2020
Stiftsrådsmøde / Julemøde
25. Forslag til første møde i Viborg Stiftsråd
2021:
Onsdag den 3. februar 2021
Nyt forslag: Datoen ændres til Onsdag den 24.
februar 2021 på grund af regnskabet
Onsdag den 24. februar 2021
Stiftsrådsmøde

26. Fastsatte datoer for møder og arrangementer
i Viborg Stiftsråd 2021:
Lørdag den 11. september 2021
Landemodegudstjeneste og
Stiftsmenighedsrådsstævne

Viborg, den 28. august 2019

Det blev vedtaget, at første møde i 2021 er:
Onsdag den 24. februar 2021

