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Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 

Referat fra konference den 4. september 2018 kl. 15.30-18.30 i Landemodesalen i Bispegården 

Fraværende: Vilhelm Værge, Else Højvang. 

1. Valg af dirigent 

Niels Iver Juul blev valgt som dirigent. Peter Fischer-Nielsen blev valgt som referent. 

 

2. Præsentation af AG-medlemmer og stiftspræst Peter Fischer-Nielsen 

Da alle var bekendte med hinanden, blev punktet udeladt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Under punkt 10 orienteres der også fra stiftsrådet. 

 

4. Godkendelse af referat fra konferencen 25. april 2018 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Stiftspræstens tanker og initiativer  

Peter Fischer-Nielsen er kommet godt i gang med arbejdet og vil i starten prioritere at få et godt 

kendskab til de mennesker og grupper, der er engageret i området. I første omgang er det 

stiftsudvalget og arbejdsgrupperne. Men han er også ved at knytte kontakt til provstikomiteerne for 

ydre mission. Arbejdsgruppen for mission vil formentlig arrangere et møde for provstikomiteerne i 

starten af 2019. Peter er optaget af, at området og aktiviteterne skal opleves så relevante som 

muligt for provstier og sogne. Ud over at tage del i stiftsudvalgets og arbejdsgruppernes aktiviteter 

vil Peter i den kommende tid være optaget af arbejdet med Himmelske Dage, hvor han er formand 

for arbejdsgruppen vedr. global kirke. Også udviklingen af relationerne til kirkerne i Nigeria og 

Guildford vil kræve en indsats. Derudover prioriterer han kommunikationsarbejdet højt. Peter har 

overtaget økonomiansvaret fra Steffen.  

 

Drøftelse: 

Det blev foreslået at invitere alle stiftets præster, menighedsrådsformænd m.fl. med i den nye 

Facebook-gruppe. Stiftsudvalget glædede sig over, at Henrik Helms er ansat som 

kommunikationskoordinator og opmuntrede til et godt samarbejde med ham med henblik på at få 

stiftsudvalgets kommunikation længst muligt ud. Det blev foreslået, at man kan lave en fælles 

postudsendelse fra stiftet fire gange om året. På et senere møde drøftes overordnet 

kommunikationsstrategi for udvalgets og arbejdsgruppernes arbejde. Til et sådant møde kan Henrik 

Helms evt. inviteres med. 

 

6. Bemanding i arbejdsgrupperne 

Arbejdsgruppen for religionsmøde har ønsket at optage sognepræst Simon Fuhrmann i 

arbejdsgruppen. Dette er godkendt af stiftsudvalget. Den enkelte arbejdsgruppe bør selv vurdere, 

hvor mange medlemmer gruppen skal have og indstille evt. forslag til nye medlemmer. 

Arbejdsgruppen for religionsmøde kan få behov for at finde yderligere et medlem. 
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7. Stiftsudvalgets vision  

Stiftsrådet skal 6. oktober arbejde videre med nye visionsformuleringer for de forskellige 

stiftsudvalg. Det foreløbige udspil fra stiftet blev drøftet: Det er vigtigt, at formuleringerne er 

relevante for målgruppen. ”Sendelse” kan være et lidt svært ord. Der er et ønske om, at det 

lokale/nationale niveau nævnes tydeligt, så det ikke kun kommer til at handle om relationer uden for 

landets grænser, og så det opleves som et relevant arbejdsområde for det enkelte sogn. Gert-Oluf 

tager kommentarerne fra mødet med til stiftsrådet. 

 

8. Venskabsstifter Viborg stift (Nigeria og Guildford, UK)   

9. Stiftspræstens oplæg blev drøftet: 

- Ad 1. Formålet er ikke nødvendigvis det samme i forhold til de forskellige partnere. I forhold til 

Nigeria er et vigtigt mål at vise dem, at vi følger dem med forbøn og moralsk støtte. Den nyligt 

udsendte opfordring om forbøn og støtte til Nigeria er et godt eksempel. Det er dog ikke 

økonomien, der skal fylde i relationen til Nigeria. Både i forhold til Guildford og Nigeria har vi 

meget at lære af hinanden. Venskabsrelationerne er med til at gøre vores værdi om global 

bevidsthed konkret. Det er vigtigt at styrke menighedernes opfattelse af, at de er en del af den 

globale kirke. Det foreslås, at der aftales konkrete og gerne skriftlige målsætninger og 

evalueringspunkter med venskabsstifterne. Vigtigt at der er tale om venskab og ikke 

partnerskab. Fokus på gensidighed. 

 

- Ad 2. Det er nødvendigt, at der er et ledelsesniveau på dele af relationen (fx biskop, stiftsudvalg 

o.l.). Men derudover bør relationen bredes så vidt ud i stiftet som muligt. Eksempelvis kan 

udvekslingsophold være godt til at fremme den brede kontakt. Der kan arbejdes med at etablere 

venskabsmenigheder. 

 

- Ad 3. Stiftsudvalget har ønsket, at de internationale relationer forankres og koordineres i 

stiftsudvalget med stiftspræsten som tovholder. Arbejdsgrupperne bør løbende drøfte, hvordan 

man kan bruge de internationale forbindelser. Initiativer til aktiviteter kan komme både fra 

stiftsudvalget og arbejdsgrupperne. De internationale relationer kunne være et fast underpunkt 

på arbejdsgruppernes dagsordener og også på stiftskonferencerne. 

 

- Ad 4. Det foreslås, at relationen til Saint Egidio knyttes til stiftsudvalget for diakoni. Dels fordi 

Saint Egidio har en stærk diakonal profil og allerede har relationer til stiftsudvalget for diakoni, 

dels fordi vi formentlig har nok at gøre med at udvikle relationerne til de to øvrige kirker. 

Samtaler med de to kirkeledere kan evt. finde sted søndag eftermiddag efter Himmelske Dage 

med henblik på forventningsafstemning og aftaler. 

 

- Ad 5. Besøg er lettere end opbygning af venskabsmenigheder. Studieture og gensidig 

erfaringsudveksling er fortsat en god ide. Face to face-møde er forudsætning for, at alt andet 

kan fungere. Digitale fora kan kun virke, efter at mennesker har mødt hinanden. Konferencer og 

seminarer med relevante emner er oplagt – mulige emner: børne- og ungdomsarbejde, 

radikalisering, mødet med islam etc. Udsendelse af provsti- eller stiftsvolontør kunne også være 

en mulighed. 

 

- Ad 6. Se punkt 4. 
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Stiftspræsten og stiftsudvalget arbejder videre med et oplæg. 

10. Beretning fra 

AG Mellemkirkeligt arbejde: Kirkevandringsprojekt gennemføres i Lemvig i samarbejde med Lemvig 

Provsti i foråret 2019. Det undersøges, om stiftets kommunikationsmedarbejder kan lave en film fra 

kirkevandringen, der kan vises på Himmelske Dage. Der ønskes et budget på 5.000 kr. til fremstilling 

af film og annoncer. 

 

AG Mission: Ingen møder siden sidst. Turen til Libanon i marts 2019 er fuldtegnet med venteliste. 

Der deltager en repræsentant fra både arbejdsgruppen for økumeni og mission. Man havde håbet, 

at den pakistanske gæst Brakeel Talib kunne have deltaget på stiftsstævnet i Holstebro i november, 

men han har meldt måttet melde afbud. 

 

AG Religionsmøde: Den 10. september afholdes der temadag på Ikast-Brande Gymnasium med 

repræsentanter fra fem forskellige religioner og livstydninger. Henrik Helms kommer og giver dagen 

kommunikationsdækning. Ønsket er, at tilbuddet skal gives til alle gymnasier i stiftet. Gymnasiet 

dækker en del af udgifterne, men vi skal dække 12.500 kr. Der sendes en ansøgning til stiftsrådet via 

Gert-Oluf. 

 

AG Asyl- og flygtningearbejde: Initiativet ”Mød din nabo” er sendt ud til alle sognene sammen med 

statistisk materiale om befolkningssammensætning. Materialet ligger også på stiftets hjemmeside.  

 

11. Meget korte orienteringer fra repræsentanter i Mellemkirkeligt Råd, Folkekirkens Mission, 

Folkekirken og Religionsmødet, Folkekirkens Nødhjælp og Danske kirkers Råd  

a. Mellemkirkeligt Råd: Der arbejdes med offentlighedsteologi. Det Mellemkirkelige Råd skal på 

studietur til Bruxelles i november med fokus på kirkens lobbyarbejde i EU. 

b. Folkekirkens Mission: Missionskonferencen er blevet nedlagt. I stedet vil man forsøge at 

sætte mission på dagsordenen der, hvor der i forvejen er mange mennesker – bl.a. på 

Himmelske Dage. 

c. Folkekirke og Religionsmøde: På Københavns Universitet forsøger man lige nu at kortlægge 

muslimske menigheder i hele Danmark.  

d. Folkekirkens Nødhjælp: Intet nyt. 

e. Danske Kirkers Råd: Der har været årsmøde 2. juni med fokus på åndsfrihed og lovgivning 

omkring religionsfrihed. Danske Kirkers Råd er gået ind i debatten omkring omskæring. Der 

var orientering fra styrelsen for Danske Kirkedage. Der arbejdes på at skabe et permanent 

sekretariat. Der var orientering fra Grøn Kirke. Der er for tiden 196 grønne kirker, og en ny 

strategi er udarbejdet. Der arrangeres 24. oktober håbskonference i Odense om 

klimasituationen. 

f. Folkekirkens Migrantsamarbejde: Arbejdet har fået nyt navn og hedder nu folkekirkens 

migrantsamarbejde. Strukturen for arbejdet ændres også en smule. Det foreslås, at vi på et 

senere møde drøfter, om vi bør foreslå stiftsrådet og stiftsøvrigheden at etablere en 

migrantpræstestilling i hvert provsti. 

g. Stiftsrådet: Stor tilfredshed med stiftspræstens nyhedsbrev til provstikomiteerne. Der er 

ønske om, at stiftets og folkekirkens logo er med på al vores kommunikation. Gert-Oluf 

foreslog, at stiftskonferencerne i fremtiden ligger umiddelbart før stiftsrådsmøderne. 
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Kursustilbuddet ”Teologi for voksne i Viborg Stift” udbydes. Kommende stiftsrådsmøder 

sættes ind i årshjulet. Der er mulighed for, at yderligere en person fra stiftsudvalget eller 

arbejdsgrupperne fredag den 9. til lørdag den 10. november deltager i Kristent-Muslimsk 

Samtaleforum. Stiftspræsten og Karin Vestergaard deltager begge. Der var en drøftelse om 

stiftsudvalgenes økonomi. Det er et problem, når stiftsudvalgene ikke får brugt deres 

budgetter uden at meddele det til stiftet. 

 

12. Studieturen Libanon oktober 2018 

Vilhelm Værge og Lindvig Osmundsen (med ægtefælle) har måttet melde afbud pga. sygdom. Steffen 

Nørregaard har overtaget rejselederansvaret. 

 

13. Himmelske dage 

Karin Vestergaard er medlem af lokalkomiteen. Peter Fischer-Nielsen er formand for arbejdsgruppen 

vedr. Global Kirke. Der afholdes workshop den 6. september i Herning, hvor der indhentes forslag til 

programmet. 

Der bliver en stand på Mulighedernes Marked for alle stiftsudvalgene. Stiftspræsten melder ind, at vi 

er interesserede i at deltage. 

Musa Filibus fra Nigeria og Biskop Andrew Watson forventes at deltage. Det undersøges, om 

stiftsudvalget kan mødes med dem. 

 

14. Forbønsgudstjeneste Domkirken 28.10.2018. 

Planlægningsgruppen genovervejer programmet, da den pakistanske gæst har måttet melde afbud. 

Derefter distribueres materialet.  

 

15. Stiftsstævne 11.11 i Holstebro kirke og sognegård 

Programmet blev omdelt. Husk tilmelding. 

 

16. Stiftsudvalgenes dag 17. november 2018 i Salling-hallerne 

Steffen, Niels Iver og Peter udgør udvalget. Peter giver besked om, at vi ønsker en tavle og en 

projektor. Det vil være fint, hvis de spots, som Henrik Helms laver fra temadagen på Ikast-Brande 

Gymnasium, kan vises på workshoppen. Programmet sendes ud sammen med referatet. Husk 

tilmelding. 

 

17. Stiftsstævne 2019? 

Forslag til næste stiftsstævne drøftes på kommende stiftskonference. Beslutning tages i forbindelse 

med en evaluering af årets stiftsstævne. 

 

18. Årshjul (pr. 31.08.18) tilretning. 

Nye aftalte møder samt stiftsrådsmøder indføjes. 

 

19. Næste konference (Forslag: 23. eller 24.01.2019 kl. 15.30 – 18.00) 

Næste stiftskonferencer:  

24. januar kl. 15.30 til 18.00. Efterfølgende spisning. 

25. april kl. 15.30 til 18.30. 
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20. Eventuelt 

Der var intet under evt. 


