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Nyhedsbrev fra Stiftsrådsmødet i Bispegården den 3. september 2018
Stiftsrådet har været samlet i Landemodesalen på bispegården, hvor der her er nogle enkelte
nedslag fra mødet:
Stiftsmenighedsstævnet
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til det festlige Stiftsmenighedsstævne som afholdes den 7.
september 2019.
I udvalget kom: Birgitte Refshauge Kjær, Anne Lisbeth Jepsen og Gert-Oluf Swartz Lausten.
Anbefalinger til omstillingspuljen
Der blev gennemgået ansøgninger til Fællesfondens omstillingspulje 2018, som senere skal
behandles i budgetsamrådet. Omprioriteringspuljen stammer fra et bidrag på 2% fra
driftsbevillingerne i fællesfonden. Biskoppen gennemgik en lang række forslag hvor disse her blev
anbefalet.
• Kirkemusikskolerne - til genopretning af basisbevilling og drift af nyt studieadministrativt system
• Kirkemusikskolernes udvikling af E-learning i udvalgte fag
• Valgindsats 2020 der skal sikre ordentlig fremmøde til orienteringsmøder op til
menighedsrådvalget.
• Landsforeningen af Menighedsråds folkekirkemøde under Himmelske Dage i Herning
• Folkekirken og religionsmødet der skal sikre projektet i en overgangsperiode.
• Døvemenigheden Øst til opretholdelse af Danmarks eneste døvekirke.
• Lønmidler til Sankt Petri, der er den tysksprogede menighed i den danske folkekirke.
Der var nogen forslag der fik et ”måske anbefales” fordi man gerne vil have nogle uddybende
oplystninger:
FUV befolkningsundersøgelse om befolkningens og medlemmernes brug af folkekirken og deres
holdninger.
Folkekirkens IT til styrkelse af IT-governance og foretningsudvikling.
Struer Provsti
Der har været diskuteret om muligheden for at provstestillingen skulle flyttes til Struer. Men
biskoppen forklarede at det ville være hensigtsmæssigt at fastholde provstestillingen i VejrumØlby-Asp-Fousing pastorat, da præsteboligen er særdeles attraktiv, og provstekontoret ligger i
Struer, men afstanden dertil er kort. Både menighedsråd og provstiudvalg er enige. Derfor blev det
vedtaget at fastholde provstestillingen i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing pastorat.
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Ansøgninger
Det et muligt at søge Stiftsrådet om midler til Kommunikation mellem stiftet, provstiudvalg,
menighedsråd og præster. Formidling af kristendom og udviklingsprojekter inden for undervisning,
diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende. Pengene kommer fra det bindende stiftsbidrag.
Stiftsrådet har gennemgået ansøgningerne og der er blevet givet til følgende:
Folkekirken som attraktiv arbejdsplads:
10.000
Teologi for voksne
35.000
Inspirationsdag for sorggruppeledere
7.300
Kursusdag om livsfortællingerne særligt for mænd
14.800
Ny udvalgsmedlem i Medier og kommunikation
Den tidligere mediekonsulent Ole Blume og stiftspræst Sigrid er stoppet i udvalget. Den nye
kommunikationskoordinator Henrik Helms og bispesekretær Mette Nielsen er kommet med i
udvalget og derudover blev Mediekonsulent Troels Witter godkendt som nyt medlem af
Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation. Han arbejder som mediekonsulent i de to Herningprovstier.
Siden sidst
• Biskoppen fortalte at der havde været en fin opbakning til præstestævnet som blev afholdt i
Viborg, hvor 145 præster var samlet for at blive inspireret.
Provsterne står foran at skal på tur til Norge og så er der menighedsrådsvalg for dem der kun er
valgt for en to års periode.
• Jens Pedersen oplyste fra kapitalforvaltningen, at det kører positivt, og der arbejdes med etikken.
• Formand Karl Georg Pedersen fortalte at der fra Budgetsamrådet arbejdes med styrkelsen af
lægfolkets indflydelse i beslutningerne i Budgetfølgegruppen
• Kommunikationskoordinator Henrik Helms, fortalte om hvordan hans første måned i Stiftet var
forløbet. Her er fingeren blevet stukket i jorden for at finde ud af hvordan vores kommunikation
her det lige nu, og samtidig er det blevet til en tur i helikopteren for at se hvilke nye veje vi bør
gå. I den kommende tid vil der også blive brugt en del tid på kommunikation af Himmelske Dage
på Heden i Herning til næste år.
Udvalgene
Medie og kommunikation
• Anne Lisbeth Jepsen oplyste at medieudvalget vil levere et indlæg om digital dannelse til
stiftsudvalgenes temadag til november i Skive.
• Mediedagen, der er en workshop for kommunikations-interesseret 2019 bliver flyttet til den 16.
november 2019 på Hardsyssel Efterskole.
• Filmfestivalen for konfirmander holder et års pause hvor der bliver forberedt tekniske fif videoer til
hjælp for præster og konfirmander.
Økomeni, mission og religionsmøde
• Gert Oluf Swartz Laustsen oplyste, at de har fået en ny stiftspræst Peter Fischer Nielsen, som
allerede er i fuld gang. Der er sendt materiale ud til alle provstikomiteer, der er lavet
facebookgrupper og han er med i Himmelske dage udvalget om den globale kirke.
• Turen til Libanon er udsolgt.
• Der er lavet materiale fra flygtningegruppen
• Arbejdsgruppen for mission laver en stiftsdag i november.

Undervisning
• Der er kommet et idekatalog ud om hvordan man kan gøre i forhold til dåbsoplæring.
• Der bliver arbejdet med en app der målrettes dåbsforældre som blandt andet skal hjælpe med et
ritual til at putte den lille ny.
• KFUM & K og Viborg Stift er i pilotprojekt sammen om konfirmandundervisning, hvor en af KFUM
og KFUK´s konsulenter deltog til stiftspræstestævnet for at præsentere samarbejdet.
Kirken på landet
• Finn Skaarup orienterede om hvordan de vil arbejde med et visionskort, hvor der skal være
kontakter i alle provstier
Pilgrimme
• Karl Georg Pedersen oplyste, at Sten Andreasen er ansat som pilgrimspræst og fer har været og
er en del pilgrimsvandringer. Biskoppen fortalte lidt om hvordan han havde oplevet mødet med
veteraner der havde været på pilgrimsvandring. Hvor stort et indtryk det havde gjort på ham når
de fortalte hvor meget det havde betydet for dem at være på pilgrimsvandring.
Kommende møder
• Visionsdag lørdag den 6. oktober 2018 kl. 10.00 – 16.00 for Viborg Stiftsråd i Sognegården i
Viborg
• Stiftsrådsmøde tirsdag den 4. december 2018 kl. 17.00
• Stiftsrådsmøde tirsdag den 5. februar 2019 kl. 17.00
• Visionsdag tirsdag den 30. april 2019 fra kl. 16.00 – 20.00
2019 sammen med Provstiudvalg, provster og Stiftsråd. Afholdes i Harboøre, Lemvig Provsti

