Viborg, den 29. maj 2018
Akt nr. 86470
HES/meni

Nyhedsbrev fra Stiftsrådsmødet i Bispegården i Viborg den 29. maj 2018
Af hensyn til den nye persondataforordning vil referatet fra møderne i Viborg Stiftsråd fremover
alene blive sendt til Stiftsrådets medlemmer, mens der vil blive lagt et nyhedsbrev med de vigtigste
punkter fra mødet på Viborg Stifts hjemmeside og Facebook side.
1. På stiftsrådsmødet blev der fastsat mødedatoer for en række møder og arrangementer.
Således blev det aftalt, at Temadagen for Viborg Stiftsråd, hvor man skal drøfte de næste tre års
visioner for Stiftsrådet, skal afholdes den 6. oktober 2018 kl. 10.00 til 16.00. Der blev samtidig
nedsat et arbejdsudvalg, som vil blive indkaldt til et forberedelsesmøde via en ”Doodle”.
Endvidere blev det efter opfordring fra alle provstiudvalgene i Viborg Stift besluttet, at den allerede
aftalte – men udskudte - konference om præstegårde, som sker i samarbejde med Stiftsråd og
provstiudvalg fra Aarhus, Aalborg og Viborg Stifter, skal afholdes. Det lille udvalg med
repræsentanter for Vesthimmerland Provsti og biskoppen fortsætter deres arbejde. Der skal findes
en ny dato, da den hidtidige dato ligger på et tidspunkt, hvor provstiudvalg og stiftsrådsudvalg fra
Aalborg er forhindret i at deltage.
Næste stiftsrådsmøde blev ændret fra den 26. september 2018 til den 3. september kl. 19.00 til
21.00, så Stiftsrådet kan få mulighed for at drøfte de ønsker, der er på Budgetfølgegruppens
dagsorden på mødet primo september.
Konferencen ”Kirken og de Unge” er flyttet til den 31. oktober 2018 i Domsogns Sognegård.
2. Stiftsrådet nedsatte et nyt udvalg, bestående af 2 læge medlemmer af Stiftsrådet og 1 gejstlig
medlem samt stiftsrådsformand og biskop, der skal behandle indkomne ansøgninger til ”Viborg
Stifts Initiativpris 2019”. Da Stiftsmenighedsrådsstævnet er flyttet til september, bliver den nye
ansøgningsfrist den 15. juni 2019.
3. Stiftsrådet besluttede at indkøbe 200 eksemplarer af bogen ”#kirke – små sogne – store
udfordringer”. Bogen er en inspiration til arbejdet med gudstjenester og gudstjenestefornyelse i
landsogne. Bogen tænkes givet til Kirke- og Kulturmedarbejdere i stiftet og til præster i
landsognene og menighedsrådsmedlemmer, der arbejder med gudstjeneste i landsognene.
4. Stiftsrådet bevilgede tilskud til følgende projekter:
a. Tværkulturel kristen sommerlejr:
b. Afvikling af familielejr for udsatte familier
c. Stiftets tilstedeværelse på Landsskuet i Herning
d. Ansøgning fra Fredens sogn om lån i stiftsmidlerne
e. Ansøgning fra Herning sogn om lån i stiftsmidlerne
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5. Siden sidst:
v/ biskoppen
a. Stiftspræstestillingerne er ved at være besat. Vi har fået et rigtig godt team. Der
skal være orienteringsmøde omkring stiftspræst for pilgrimsarbejdet på torsdag, den
31. maj 2018.
b. Efteruddannelsen af præster rykker nu ud i stifterne. Viborg Stift har ansat
sognepræst Thomas felter som ansvarlig for stiftets efteruddannelse med 44 %
c. Pilgrimsarbejdet får 2 nye foldere, der profilerer kirkerne langs Hærvejen, og de
pilgrimsruter, der er i stiftet. Ved Hærvejsmarchen har vi i år 4 pilgrimsvandringer, der
alle begynder med en andagt i Domkirken ved biskoppen
d. Der er ”Åben Bispegård” fredag den 22. juni 2018 fra kl. 14.30 – 17.00. Alle er
velkomne. Møltrup Optagelseshjem leverer frokosttallerkner, Viborg Bryghus leverer
øl, og Borgmester Ulrik Wilbek vil holde tale.
e. Der arbejdes fortsat med fordelingen af præstestillinger imellem stifterne. Måske
kan det betyde, at Viborg Stift kommer til at afgive nogle præstestillinger.
v/ Stiftskontorchefen
a. Vi har på stiftet sagt farvel til 4 medarbejdere, og foreløbig fået en ny ansat.
b. Vi har fået nyt journalsystem – F2 – der volder nogle problemer. Der arbejdes på at
give stiftsrådets medlemmer adgang til F2.
c. Den nye Persondatalov kommer til at give stiftet nogle udfordringer. Så vi beder
om tålmodighed
v/ Den teologiske stiftskonsulent
a. Stiftspræstestævnet afholdes den 14. – 15. august 2018
b. I januar 2019 begynder Viborg Stifts nye ”Teologi for voksne”. Kurset vil foregå på
8 lørdage om året, og vil være 3-årigt. Kurset begynder med et brag den 30.
november 2018, hvor der arrangeres en ”Teologiens Dag”. Alle er velkomne denne
dag.
v/ Stiftsråds formanden
a. Projekt ”Kirken i sommerlandet” er kommet godt fra start. Det er et projekt under
FUV, hvor Aalborg, Ribe og Viborg stifter er med.
6. Orientering fra udvalgene
a) Stiftsudvalg for Diakoni – Gert Primdahl
Der er ansat en ny stiftspræst. Der er kommet gang i udvalget – der sker en masse.
Steen Andreassen har lavet mange nye arrangementer. Sommerlejr og pilgrimsvandringer
– vil også besøge kirke- og kulturmedarbejderne rundt i sognene – giv blot besked til Steen
Andreassen. Han har også planlagt en Retrætetur i oktober for kirke- og
kulturmedarbejderne.
b) Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation – Anne Lisbeth Jepsen
Orienterede om, at hun har siddet med i ansættelsesudvalget omkring ansættelse af den
nye kommunikationskoordinator.

Der var 135 ansøgninger, og der var 4 til samtale.
Der kan endnu ikke ske offentliggørelse af navnet.
Det er en meget kompetent person, der er ansat. Anne Lisbeth Jepsen orienterede kort om
baggrunden for, hvorfor valget fandt på den pågældende.
I næste uge er der møde i Medieudvalget, hvor man skal sige farvel til Sigrid Markussen.
Endvidere skal man drøfte, hvorvidt udvalget skal suppleres med yderligere medlemmer.
Henrik Stubkjær supplerede hertil, at der jfr. de beslutninger, der tidligere er truffet omkring
stiftsudvalgene, skal ske supplering med nye medlemmer.
Der blev henvist til udvalgets kommissorium, der ligger på Stiftets hjemmeside.
Henning Kjær Thomsen fortalte kort omkring proceduren for valg af nye medlemmer.
Bodil Abildgaard foreslog, at man afventer, at den nye kommunikationsmedarbejder
tiltræder pr. 1. august 2018

c) Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø
Har arbejdet med et oplæg om mobning – der er lavet aftale med 6 provstier.
Det er besluttet, at arbejdet med misbrug sættes i bero

d) Stiftsudvalget for Gudstjeneste og Forkyndelse
Ikke noget at berette
e) Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde – Gert-Oluf Schwarz Laustsen
Et stor del af arbejdet den sidste tid har været omkring ansættelse af den nye stiftspræst
Udvalget har arbejdet en del med visionspapiret, og Margrethe Münster Berg har lavet et
samlet værk over alle visionerne – værket er sendt ud.
Udvalget har arrangeret studietur til Libanon i marts 2019
Ikke noget nyt fra Økumeni-udvalget. Religionsmøde har arbejdet med et projekt, der
afvikles på Ikast Gymnasium den 10. september 2018.
Udvalget har arbejdet med projekt ”mød din nabo” – der er lavet plakater og postkort, som
skal sendes til alle MR med opfordring til at tage kontakt til den fremmede nabo. Udvalget
fået hjælp af Henrik Vinther Krogh, Complot.
Der arbejdes på at få Forbøns-gudstjenesten i januar 2019 flyttet til november 2019Program til Stiftsstævne i Holstebro den 11. november 2018 blev uddelt.
Har i arbejdsgrupperne i alt 12 frivillige medlemmer med.
f)

Stiftsudvalget for Undervisning
Birgitte Refshauge Kjær fraværende.

g) DSUK - Flemming Holmberg var fraværende
h) Stiftsudvalget ”Kirken på Landet”
Finn Skaarup deltog i konferencen ”Vi af samme sind” den 8. maj 2018 – et rigtig godt og
spændende arrangement. Finn Skaarup orienterede kort om de øvrige punkter, der havde
været drøftet på konferencen.

i)

Stiftsudvalget for Pilgrimme
Karl Georg Pedersen: Man er i gang med at ansætte ny pilgrimspræst.
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Pilgrimshuset i Viborg er åbnet 1. juni 2018 – opfordring til at besøge huset – et fint hus,
som man gerne må gøre opmærksom på.
Havde besøg af Diakonipræsten – han laver mange spændende vandringer.
Der er 4 hold til Hærvejsmarchen – til mødet i maj var der allerede 65 tilmeldte.
Der bliver arrangeret en række pilgrimsture – alle vandringer ligger på Stiftets hjemmeside,
hvortil henvises
I forbindelse med Himmelske dage bliver der lavet 4 vandringer, hvor udvalget også er
medarrangør
Foldere for pilgrimme er ”på trappen”
Henning Kjær Thomsen:
Besked fra alle Stiftsudvalg (program kommer ud inden sommerferien)
Arrangement lørdag den 17. november 2018 kl. 09.30 – 16.00 – ”Stiftsudvalgenes dag” i Salling
Hallerne i Roslev, hvor alle stiftsudvalg skal komme med et lille indlæg om, hvad de arbejder med.
Henrik Stubkjær er vært.
7. Orientering fra Kapitalforvaltningen og fra Budgetsamrådet.
a. Kapitalforvaltningen
Jens Carl Frederiksen deltog i et møde den 26. april 2018 i Kapitalforvaltningen, og
orienterede kort herom.
Der er 3 nye kapitalforvaltere mod tidligere 2.
b. Budgetsamrådet.
Karl Georg Pedersen har siden sidst været til sit første Budgetsamrådsmøde. Der
havde været en drøftelse af Udviklingsfonden, hvor man opsatte en oversigt over,
hvilke temaer, man kunne søge ud fra.
Karl Georg Pedersen orienterede endvidere kort omkring øvrige emner, der blev
drøftet på mødet.
På mødet den 3. september 2018 får Stiftsrådet mulighed for at drøfte de konkrete
forslag, der bliver taget ud til puljen.
8. Under eventuelt besluttede Stiftsrådet, at der fremover skal afholdes et årligt stiftsrådsmøde
udenfor Viborg. Endvidere blev det foreslåetat man næste gang skal besøge Pilgrimshuset ved
Gråbrødre Kloster
9. Næste møde: Onsdag den 3. september 2018 kl. 19.00

