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Kommissorium og forretningsorden for  
Stiftsudvalg for Kirken i Verden 

(tidl. Stiftsudvalg for økumeni, mission og religionsmøde) 
 
 

1. Indledning 
Stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde har på sit møde den 21. januar 2020 besluttet 
at ændre sit navn til Stiftsudvalget for Kirken i Verden. Samtidig har stiftsudvalget besluttet at 
omstrukturere sit arbejde. Kommissoriet og forretningsordenen indeholdende disse ændringer er 
26. aug. 2020 godkendt af Viborg Stiftsråd. 
 

2. Formål 
Stiftsudvalgets formål er på vegne af Viborg Stift at varetage opgaver inden for områderne 
mellemkirkeligt arbejde, mission, religionsmøde og asyl- og migrantarbejde. 

 
3. Vision 

Stiftsudvalget arbejder ud fra tre visionssætninger (se: Visionerne & Viborg Stift, 2019): 
 

1. Vi arbejder på at gøre kristendommens budskab kendt i verden, samtidig med at vi lader os 
udfordre og inspirere af mødet med det for os fremmede. Mission og dialog går hånd i 
hånd. 

2. Vi arbejder for, at menighederne lokalt engagerer sig i samværet med kristne fra andre 
kirker og kulturer og med mennesker, der har en anden religion. 

3. Vi vil fastholde kristendommens globale perspektiv og give menigheder og medarbejdere 
mulighed for at have udbytterig kontakt med kirker i andre lande. Dette sker gennem Det 
mellemkirkelige Råd, vores udenlandske venskabsstifter, missionsorganisationerne og de 
internationale netværk, som vi i øvrigt er en del af. 

 
Visionen konkretiseres løbende i årsplaner, der danner baggrund for budgettet. 

 
4. Opgaver 

Stiftsudvalget varetager følgende opgaver: 
- Opsamling og videreformidling af viden og erfaringer inden for områderne mellemkirkeligt 

arbejde, mission, religionsmøde og asyl- og migrantarbejde. 
- Igangsætning af aktiviteter inden for stiftsudvalgets arbejdsområder. 
- Afholdelse af seminarer, inspirationsdage, studierejser o.l. 
- Kontakt til sogne og provstier i stiftet – herunder provstikomiteerne for ydre mission. 
- Kontakt til andre kirke- og trossamfund i stiftet. 
- Kontakt til asylcentre og migrantnetværk i stiftet. 
- Kontakt til stiftets internationale venskabsrelationer. 
- Kontakt til missionsorganisationer og andre frie folkekirkelige organisationer. 
- Repræsentation i nationale fora og netværk. 
- Andre opgaver som stiftsudvalget finder relevante, eller som stiftsrådet eller biskoppen 

ønsker, at stiftsudvalget skal beskæftige sig med. 
 
 
 
 

5. Struktur 
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Stiftsudvalget består af 10 personer* – præster såvel som lægfolk – med erfaring og kompetencer 
inden for udvalgets fire arbejdsområder. Viborg Stiftsråd vælger blandt sine medlemmer ét 
medlem til stiftsudvalget. De øvrige valgte medlemmer udpeges af stiftsudvalget selv og godkendes 
af stiftsrådet. Alle medlemmer vælges for en fireårig periode, og valget finder sted umiddelbart 
efter et afholdt menighedsrådsvalg. Det er muligt at blive genvalgt. Nye medlemmer kan om 
nødvendigt indvælges i løbet af en valgperiode, men vil som de øvrige medlemmer være på genvalg 
efter førstkommende menighedsrådsvalg. Der tilstræbes en alders- og kønsmæssig balance i 
sammensætningen af stiftsudvalget. Stiftspræsten for området er fuldgyldigt medlem af 
stiftsudvalget og er referent ved møderne. 
 
Stiftsudvalget konstituerer sig hvert år på årets første møde. Her vælges en formand og en 
næstformand. Stiftspræsten kan ikke vælges som formand eller næstformand. 
Repræsentationsopgaver fordeles. 
 
Stiftsudvalget holder mindst fire årlige møder. Mødedatoerne fastlægges for et år ad gangen. 
Formanden udarbejder i samarbejde med stiftspræsten dagsorden til udvalgsmøderne. Alle 
medlemmer har ret til at få sat punkter til behandling på dagsordenen. Dagsordenen udsendes 
senest 5 dage inden mødet. Møderne er i udgangspunktet ikke offentlige. Udvalget er 
beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes 
ved almindeligt flertal. Referater fra stiftsudvalgets møder er offentligt tilgængelige på Viborg Stifts 
hjemmeside. 
 
Dagsordenen for stiftsudvalgsmøderne skal som minimum indeholde disse punkter: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
4. Inspirationsoplæg med efterfølgende drøftelse (evt. ved ekstern oplægsholder) 
5. Orientering fra stiftspræsten – herunder nyt om stiftets internationale 

venskabsforbindelser (evt. skriftligt) 
6. Økonomi 
7. Opfølgning på igangværende aktiviteter i ad hoc-arbejdsgrupper 
8. Orientering fra nationale fora og netværk (evt. skriftligt) 
9. Nye aktiviteter og evt. nedsættelse af nye ad hoc-arbejdsgrupper 
10. Næste møde 
11. Evt. 

 
6. Økonomi 

Stiftspræsten indsender på vegne af stiftsudvalget et budgetforslag til godkendelse i stiftsrådet 
efter de frister, som stiftsrådet vedtager. Større udgifter godkendes på stiftsudvalgsmøderne eller 
mellem møderne af formanden og stiftspræsten i fællesskab. Alle udgifter attesteres af 
stiftspræsten. Stiftspræsten giver på hvert stiftsudvalgsmøde et overblik over den økonomiske 
situation. Ved årets afslutning indsender stiftspræsten stiftsudvalgets årsrapport til stiftsrådet, 
hvori det fremgår, til hvilke formål budgettet er blevet anvendt. 
 
 
Kommissoriet og forretningsordenen træder i kraft straks efter godkendelse i stiftsrådet. 

 
 
Vedtaget af Viborg Stiftsråd den 26. august 2020 

                                                           
 


