Dato: 28. maj 2020
Akt.nr. 919349
HES/meni
Til medlemmerne af Viborg Stiftsråd
Til deltagerne fra Viborg Stift

REFERAT fra SKYPE-møde i Viborg Stiftsråd, torsdag den 28. maj 2020
Mødet blev indledt med en kort online andagt v/Birgitte Refshauge Kjær
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer:
Henrik Stubkjær, Thomas Frank, Carsten Hoffmann, Finn Skaarup, Gert Primdahl, Jens Carl
Frederik Pedersen, Karl Georg Pedersen, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Birgitte Refshauge Kjær,
Bjarke Møller Sørensen, Carlo Hald, Leif Skibsted Jakobsen og Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen
Deltagende fra Stiftet:
Henrik Helms, Henning Kjær Thomsen, Bodil Abildgaard og Mette Nielsen
Afbud fra:
Erling Vingborg, Lillian Storgaard, Karsten Christensen, Flemming Holmberg, Joan Flansmose
Trelborg (observatør for valgmenighederne)

REFERAT
PEmne
u
n
k
t
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
1.

Orientering fra biskoppen
a) Orientering omkring Corona-situationen
b) Orientering omkring samskabelsesopgaver
c) Status på arbejdet omkring etablering af
Bibilarium
Estimeret tid 15 min.

Referat

Dagsordenen blev godkendt

Biskop Henrik Stubkjær orienterede omkring de
3 anførte punkter.
Der fremkom enkelte generelle spørgsmål til
beretningen, og Henrik Stubkjær supplerede
med svar herpå.
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2.

Fra Stiftsrådsmødet den 28. januar 2020:
Hvordan skal der forholdes med Stiftsbogen i
2020? Skal den droppes igen i går – eller?
Oplæg hertil fra Stiftsudvalget for Medier- og
Kommunikation vedlægges
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min
Bilag 1

Henrik Helms orienterede omkring indstillingen
fra Stiftsudvalget for Medier- og Kommunikation
og fortalte om baggrunden herfor.
Opbakning til indstillingen fra udvalget blev
tilkendegivet.
Bodil Abildgaard orienterede om, at Erling
Vingborg, der havde meldt afbud til mødet,
skriftligt havde sendt sin indstilling til punkt 2 og
at han ikke kan bakke op om udgivelse af en
årbog.
Biskoppen og stiftsrådsformanden tilkendegav
også opbakning jfr. indstillingen fra udvalget.
Beslutning:
Indstillingen fra udvalget blev godkendt.

3.

Fra Aarhus og Viborg Stifter, GiasCentret
Ny skabelon til politik for lån i Stiftsmidlerne
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
Bilag 2

Bodil Abildgaard gennemgik kort den
fremsendte skabelon og forklarede omkring
baggrunden for en ny fælles politik med Aarhus
Stift og påpegede de vigtigste ændringer, der er
medtaget.
Hele politikken blev godkendt i
overensstemmelse med udkastet

4.

Henvendelse fra Yvonne Alstrup vedr. valg af
lægt medlem til Landsnetværket for Kirken
på Landet
Der skal vælges et lægt medlem
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
Bilag 3
FU indstiller, at Finn Skaarup udpeges som lægt
medlem til Landsnetværket

Finn Skaarup erklærede sig villig til at blive
valgt.
FU`s indstilling blev fulgt, og Finn Skaarup blev
udpeget som lægt medlem til Landsnetværket.
Stiftet giver besked herom til Yvonne Alstrup.

5.

Indbydelse til Konference ”Tilsyn & Ledelse”
5. og 6. november 2020 i Vejle
Mulighed for 1 deltager fra hvert Stiftsråd
Hvem har lyst til at deltage?
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
Bilag 4

Carsten Hoffmann vil gerne deltage, og Carsten
Hoffmann blev valgt til at deltage på Stiftsrådets
vegne.
Stiftet sørger for tilmelding af Carsten Hoffmann

6.

Fastsættelse af ny dato i september 2020 for
afholdelse af fælles Visionsdag mellem
Stiftsråd og Provstiudvalg.
Oprindelig aftalt til 13. maj 2020, men aflyst på
grund af Corona

Der var ingen indvendinger mod den foreslåede
dato - det blev herefter vedtaget, at den fælles
Visionsdag afholdes den 20. oktober 2020

Forslag til nye dato fra Skive og Salling
Provstier:
Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 16.00 - 20.00
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.

7.

Budgetopfølgning pr. 12. maj 2020 inkl.
bevillinger
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
Bilag 5

8.

Indkomne ansøgninger
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.
a) Fra biskop Karsten Nissen på vegne
Tænketanken for forfulgte kristne,
ansøgning om støtte fra Viborg Stiftsråd
med årligt bidrag på kr. 5.000,00 eller
mere over 3 år - eller i alt kr. 15.000
Bilag 6

Bodil Abildgaard orienterede kort omkring
budgettet og pointerede, at budgettet ser lidt
bedre ud, end det reelt er og forklarede
baggrunden herfor.
Der er en lille skævhed mellem indtægter og
udgifter, idet der mangler udgifter for 1 måned.
Henrik Stubkjær supplerede med, at dette år
bliver et lidt anderledes år end andre. På grund
af Corona er der ikke brugt så mange penge
som forventet, hvorfor det må forventes, at vi
kommer ud af året med et overskud.
Budgettet blev godkendt.

Gert Oluf oplyste, at ansøgningen også er sendt
til Stiftsudvalget for Økumeni m.v. og spurgte,
om det er udvalget eller Stiftsrådet, der skal
betale støtten.
Der var enighed om, at det er Stiftsrådet, der
skal bevilge støtten.
Indstillingen fra FU blev således vedtaget

FU indstiller, at ansøgningen imødekommes
b) Ansøgning fra bestyrelsen for Rold
Skov Refugium/Refugieugen som
Sostrup Slot, en fælles ansøgning til
Stiftsrådene i Aarhus, Viborg og Aalborg
Stift om underskudsgaranti på kr. 10.000
fra hvert stift
Bilag 7

Indstillingen fra FU blev vedtaget

FU indstiller, at ansøgningen imødekommes
c) Ansøgning fra Bodil Hindsholm
Hansen om støtte med kr. 5.000,00 til
afholdelse af høring i forbindelse med
Udsendelsescenter Kærshovedgård
(Høringen var oprindeligt fastsat til den
23. marts 2020, men er på grund af
Corona udsat til august 2020, hvorfor
ansøgningen opretholdes)
Bilag 8

Indstillingen fra FU blev vedtaget

FU indstiller, at ansøgningen imødekommes
d) Ansøgning fra Tværkulturelt Center,
om støtte fra Viborg Stiftsråd med kr.
5.000,00 til InspirationsDage for
migrantpræster den 3. - 5. juni 2021
Bilag 9

Indstillingen fra FU blev vedtaget
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FU indstiller, at ansøgningen imødekommes og
at der som øvrige år ydes støtte med et beløb på
kr. 5.000,00 til sponsorering af to deltagere fra
stiftet
e) Ansøgning fra Ribe Stift på vegne alle
biskopper om støtte til "Projekt
differentieret vedligehold af
kirkebygninger" med i alt kr. 50.000 –
fordelt med kr. 25.000 i 2021 og kr.
25.000 i 2022
Bilag 10
FU indstiller, at ansøgningen imødekommes
9.

Bodil Abildgaard orienterede kort omkring
projektet og baggrunden for ansøgningen.
Bodil har siddet i udvalget og kunne kun sige
godt om projektet. Det er Skive Provsti, der fra
Viborg Stift er udvalgt til at være et af de
provstier, der er omfattet af projektet.
Gert Oluf spurgte ind til, hvorfor alle stifter ikke
er med og Bodil svarede herpå.
Indstillingen fra FU blev vedtaget

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

Henrik Stubkjær:


Biskoppen er kommet tilbage efter 3
måneders studieorlov til færdiggørelse af
Master-projekt på CBS. Opgaven er
afleveret, og biskoppen er startet op igen
pr. 1. maj 2020.



Biskoppen takkede Thomas Frank for at
have varetaget bispeembedet i de 3
måneder.



Der var planlagt besøg af
kirkeministeren fredag den 29/5 2020,
men mødet er aflyst.
Det er endnu uvist, hvornår ministeren
så kommer.




Vi afventer endelig afklaring omkring,
hvorvidt Stiftspræstestævnet til august
kan gennemføres.



Generalsekretæren i Det Lutherske
Verdensforbund (LWF), hvor biskoppen
sidder i bestyrelsen, har meddelt, at han
fratræder i 2021, hvor posten herefter
bliver ledig.
Bestyrelsen for LWF har planlagt at
afholde bestyrelsesmøde i Viborg i 2022.




Der er stadig præstemangel, men Viborg
Stift har ikke været berørt af Corona. Vi
har fået vores stillinger besat indtil nu. Vi
har kun et enkelt genopslag i Ejsing,
men ellers er de opslåede stillinger
besat, så det kan vi kun glæde os rigtig
meget over.

Bodil Abildgaard:
Stiftsadministrationen har været lukket ned.
Personalet har været sendt hjem og har
arbejdet hjemmefra. Bodil har været på arbejde
hver dag sammen med 1 medarbejder til at tage
telefonen og sørge for det praktiske.
Vi er gang nu. Bodils vurdering er, at det hele
trods Corona er kørt godt - evt. med små
forsinkelser og man ikke har kunnet ringe
direkte til folk.
b) Orientering fra formanden for
Stiftsrådet
Estimeret tid 5 min.

Karl Georg Pedersen har været til et fælles
møde for alle stiftsrådsformænd.
Der har været et ønske om et ekstra møde, hvor
stiftsrådsformånd har mulighed for at mødes og
drøfte forskellige ting og udveksle synspunkter.
LAM har faciliteret mødet på den måde, at de
har ordnet det administrative omkring mødet.
På mødet i foråret drøftede man bl.a.
Folkekirkens liturgi - hvad der var planlagt i de
forskellige stifter og hvad der var i gang af
forskellige ting i forhold til liturgidebatten, der
kører nu.
Befordringsgodtgørelse, som også er drøftet i
Stiftsrådet. Henvendelse fra Helsingør Stift til
Kirkeministeriet omkring kørselsgodtgørelse til
udvalgsmøder.
Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling om det er noget, man arbejder hermed i
Stiftsrådene.
Meget kort inde omkring stiftsanalysen.
Drøftede lidt præstefordelingsmodel i forhold til
præstemangel i forhold til en geografisk balance
m.v. da den nuværende aftale udløber med
udgangen af 2020.
Desuden havde man drøftet interessen for et
sådant møde fortsat. Der er rimelig stor
interesse herfor fra de fleste stifter. Fyens Stift
har meldt fra. De har ikke deltaget i nogen af
møderne, da de ikke mener, at der skal holdes
et sådant møde, hvor LAM er inde over.
Karl Georg Pedersen efterspurgte holdninger fra
Stiftsrådet.
Der kom kun positiv opbakning til, at Karl Georg
fortsat deltager i et sådant møde.
Thomas Frank pointerede, at det er vigtigt, at
Karl Georg som nu orienterer fra mødet om,
hvad der sker på mødet.
Henrik Stubkjær tilsluttede sig Thomas Frank,
men at der efter hans mening godt kan komme
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nogle interessekonflikter, hvorfor det er vigtigt at
fortælle om de ting, der drøftes.
Karl Georg tilkendegav, at han har forståelse for
biskoppens holdning. Der er tale om et meget
uformelt møde, men er enig i, at det lige så godt
kunne holdes i stiftsregi i forbindelse med det
fælles stiftsrådsmøde.
Der vil i så fald evt. skulle afholdes et ekstra
møde, idet der ikke er tid til et sådant møde i
forbindelse med det fælles stiftsrådsmøde.
Henrik Stubkjær foreslog, at det tages op på det
fælles stiftsrådsmøde i Viborg den 7. november
2020.
Der var tilslutning til biskoppens forslag.
c) Orientering fra medlemmer af
Stiftsrådet, herunder fra
Kapitalforvaltningen og
Budgetsamrådet
Estimeret tid 5 min.

Kapitalforvaltningen:
Jens Pedersen oplyste, at det aftalte møde i
Kapitalforvaltningen på grund af Corona blev
aflyst.
Næste møde er aftalt til den 27. august 2020
Budgetsamrådet:
Karl Georg Pedersen oplyste, at der er
modtaget 12 ansøgninger til
omprioriteringspuljen. Ansøgningerne skal
behandles på et endeligt møde i september
2020, men først gennemgås / drøftes på et
teknisk møde den 3. juni 2020

10. Status på arbejdet fra Arbejdsgruppen til
arbejdet med grøn omstilling /
bæredygtighed / klimaplan for Viborg Stift
Orienterings- og drøftelsespunkt
Der er aftalt møde i Arbejdsgruppen til
afholdelse onsdag den 24. juni 2020 kl. 16.30
Estimeret tid 5 min

Bodil oplyste, at mødet den 24. juni 2020 er det
første møde og at vi afventer, at projektet bliver
startet i gang efter dette møde.
Medlemmerne i udvalget er:
Fra Stiftsrådet:
Bjarke Møller Søren  Leif Skibsted Jakobsen 
Jens Carl Frederik Pedersen  Erling Vingborg
Fra provsterne:
Domprovst Thomas Frank  Provst Ole
Rasmussen
Taget til efterretning

11. Status på Fælles Stiftsrådsmøde i Viborg
lørdag den 7. november 2020
Orienterings- og drøftelsespunkt
Endeligt program vedlægges som bilag.
Indbydelse er under udarbejdelse.
Estimeret tid 5 min
Bilag 11

Karl Georg Pedersen foreslog, efter at have haft
drøftelser med stiftsrådsformanden for Aarhus
Stiftsråd herom, at der evt. skal sendes noget
ud omkring Corona, og hvad det har gjort ved
folkekirken i relation til stat-kirke-forholdet.
Bodil Abildgaard foreslog, at der i programmet
indarbejdes evt. indlæg omkring Stat-kirkeforholdet.
Mette arbejder videre med invitationen.
Programmet blev taget til efterretning

12. Instruks til Stiftsrådet og Stiftsudvalg
om behandling af personoplysninger
Orienterings- og drøftelsespunkt
Estimeret tid 10 min
Bilag 16
13. Afrapportering fra udvalg
På grund af formen for mødets afholdelse
indstiller FU, at punktet udsættes til næste
møde, den 26. august 2020. Såfremt der er
noget vigtigt fra udvalget, der ønskes behandlet,
bedes dette sendt skriftligt til kmvib@km.dk
hvorefter bilaget vil blive fremsendt til
medlemmerne til brug for mødet
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
Orienteringspunkter generelt
Nedenstående bilag til orientering og
forudsættes læst, men der vil ikke på mødet
blive orienteret herom eller ske drøftelse heraf
14. Tilbagemelding fra KM på årsrapporten vedr.
fællesfonden, stiftsbidraget og stiftsmidlerne.
Bilag 12

Bodil Abildgaard orienterede kort omkring
baggrunden for den nye instruks
Instruksen blev taget til efterretning

Der var ikke fremkommet indlæg fra nogle af
udvalgene forud for mødet
Indstillingen fra FU blev fulgt og punktet
udsættes til næste møde, den 26. august 2020
Gert Laustsen
Økumeniudvalgets Studietur til Sønderjylland til
efteråret regner de med bliver gennemført.
Tilmeldingsfristen er den 1. juli 2020

Bodil Abildgaard orienterede kort om
tilbagemeldingen. Det er første gang Inger Lise
Øster afleverer årsrapport - og det er første
gang, at der er kommet tilbagemelding med så
fine bemærkninger.
Taget til efterretning

15. Endeligt regnskab 2019 for Det bindende
Stiftsbidrag
Orienteringspunkt
Link til Viborg Stifts hjemmeside – klik her

Bodil oplyste, at det ikke afviger fra det, de
tidligere har set
Taget til efterretning

16. Endelig årsrapport 2019 for Viborg
Stiftsmidler
Orienteringspunkt
Link til Viborg Stifts hjemmeside – klik her

Bodil oplyste, at det ikke afviger fra det, de
tidligere har set

17. Oversigt over kapitalernes udvikling
Bilag 13
Orienteringspunkt

Bodil orienterede kort omkring udviklingen - er
meget stabil
Taget til efterretning

18. Oversigt over nye udlån
Bilag 14

Taget til efterretning

Taget til efterretning
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Orienteringspunkt
a) Bevilling til Aars menighedsråd af Lån i
stiftsmidlerne til tilbygning til kirkecenter
Aars menighedsråd har ansøgt om et lån
i stiftsmidlerne på i alt 10.605.000 kr. til
dækning af udgifterne ved tilbygning til
kirkecenteret. Lånet afvikles over 20 år
med afdragsstart den 30. juni 2021.
Forhåndsgodkendt af såvel Viborg Stift
som stiftsrådsformanden den 6. maj
2020
Bilag 15

Bodil Abildgaard orienterede kort omkring
bevillingen og baggrunden for, at det kun blev
forelagt for stiftsrådsformanden. Der var tale om
en hastesag.
Taget til efterretning

19. Takkemails
Orienteringspunkt
a) Fra Folkekirkens Ungdomskor, tak for
støtte til Alsang i Domkirken
Bilag 17
20. Forslag til datoer for Stiftsrådsmøder i resten
af 2021
Estimeret tid 10 min.

Taget til efterretning

Følgende datoer blev vedtaget:




Tirsdag den 25. maj 2021
Torsdag den 27. maj 2021



Torsdag den 27. maj 2021




Onsdag den 18. august 2021
Torsdag den 26. august 2021



Torsdag den 26. august 2021




Onsdag den 24. november 2021
Torsdag den 25. november 2021



Torsdag den 25. november 2021



Tirsdag den 14. december 2021 - Nyt og
gammelt Stiftsråd
Onsdag den 15. december 2021
Torsdag den 16. december 2021



Onsdag den 15. december 2021




21. Eventuelt
Estimeret tid 5 min.

Birgitte Refshauge Kjær takkede for en fin
påskegudstjeneste

22. n Kommende møder og arrangementer i 2020
s
d Torsdag den 4. juni 2020
a Landemodegudstjeneste - AFLYST
g
Onsdag den 26. august 2020
Stiftsrådsmøde

Taget til efterretning

Tirsdag den 15. september 2020
Konference om sorg
Tentativ: 20. oktober 2020

Visionsdag mellem Stiftsråd og Provstiudvalg
udsat fra den 13. maj 2020)
Lørdag den 7. november 2020
Stiftsrådenes fællesdag i Viborg
Tirsdag den 1. december 2020
Stiftsrådsmøde / Julemøde

Første møde i Viborg Stiftsråd 2021:
Onsdag den 24. februar 2021
Øvrige møder og arrangementer 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
Fredag den 10. september 2021
Landemodeforhandlinger og
Stiftsmenighedsrådsstævne med efterfølgende
Landemodegudstjeneste
(Flyttet fra 11. september 2021 jfr. beslutningen
på sidste Stiftsrådsmøde)

Viborg, den 28. maj 2020
Viborg Stiftsråd
Referatet blev godkendt af alle deltagende stiftsrådsmedlemmer
Tilkendegivelser fra de deltagende stiftsrådsmedlemmer under mødet er vedlagt som bilag til
referatet.

