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Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 
Referat fra konference den 18. juni 2020 kl. 14.30 – 18.30  

i landemodesalen i Bispegården 
 

Afbud fra: Simon Fuhrmann, Inge Rørbæk, Anders Frank, Grete Bækgaard Thomsen, Kristine Jersin. 
 

1. Valg af dirigent 
Steffen Nørregaard blev valgt som dirigent. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 
 

3. Godkendelse af referat fra konferencen 21. januar 2020  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Stiftspræstens orientering 
Stiftspræsten deltog 17. juni i provstikonvent i Viborg Domprovsti, hvor han fortalte om kontakten 
til østeuropæiske migranter. Derudover har han været optaget af aktiviteter i relation til 
venskabsstifterne (se punkt 8) og forbønsgudstjeneste (punkt 9). Han har desuden deltaget i et 
møde med biskoppen og præst og underviser fra Sct. Johannes Kirke i Herning vedr. deres arbejde 
blandt iranere (se også punkt 10) – og et andet møde med biskoppen og Afonso Waco med henblik 
på at undersøge mulighederne for en ansættelse af ham. Da stiftsudvalget på grund af corona-
situationen ikke vil komme til at bruge hele årsbudgettet, ser stiftsudvalget positivt på, at der kan 
bruges et engangsbeløb på omkring 50.000 kr. af budgettet 2020 på et løntilskud til Afonso Waco, 
såfremt det lykkes af ansætte ham i en projektstilling i et eller flere provstier. 
 

5. Økonomi og Budget 2020-21 
Der er budgetteret med et forbrug på 160.000 kr. i 2020. Dags dato har vi brugt 29.144 kr. svarende 
til 18 procent af budgettet. Der er budgetteret med 160.000 kr. i 2021. 
  

6. Afsluttende drøftelse og vedtagelse af kommissorium og forretningsorden for udvalget – 
herunder valgprocedure for udvalgets medlemmer 
Kommissoriet og forretningsordenen blev drøftet. Enkelte rettelser blev indføjet, hvorefter det blev 
godkendt. Det tilrettede dokument udsendes sammen med referatet. Kommissoriet og 
forretningsordenen fremsendes nu til godkendelse i stiftsrådet. Inden årets sidste 
stiftsudvalgsmøde skal udvalgets medlemmer meddele formanden, om de ønsker at genopstille. Af 
dagsordenen til mødet skal det fremgå, hvilke medlemmer der genopstiller. Selve valget finder sted 
på første møde efter nytår. 
 

7. Opsamling og status vedrørende udvalgets hidtidige arbejde  
Vilhelm Værge indledte punktet med at gøre rede for stiftsudvalgets historiske udvikling.  
 
Opsamling fra: 
 

a. AG Mellemkirkeligt Arbejde 
Arbejdsgruppen er præget af, at den har mange repræsentationsopgaver (Det 
Mellemkirkelige Råd, Danske Kirkers Råd, Folkekirkens Nødhjælp). Har oplevet at mange af 
arbejdsgruppens opgaver lapper over andre arbejdsgruppers opgaver. Tidligere har 
arbejdsgruppen haft en opgave i forhold til at pleje kontakten til venskabsrelation i 
Rumænien. Arbejdsgruppen har også haft ansvar for et stiftsstævne. Af konkrete aktuelle 
aktiviteter kan nævnes udvikling og udbredelse af et kirkevandringskoncept. 
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b. AG Mission 
Arbejdsgruppen har arrangeret studietur til Libanon for menighedsrådsmedlemmer m.fl. 
Der har været afholdt stævner med foredrag af bl.a. Niels Kastfeldt, Steen Nørskov og 
Heinrich Pedersen. I den seneste tid har arbejdsgruppen haft fokus på kommende studietur 
til Sønderjylland og Sydslesvig. Arbejdsgruppen har plejet kontakten til provstikomiteerne 
for ydre mission. 
 

c. AG Religionsmøde 
Oversigt over arbejdsgruppens aktiviteter gennem de senere år blev uddelt. Der er blevet 
afholdt en del konferencer og seminarer, og der er arrangeret besøg hos andre 
trossamfund. Et større projekt har været et initiativ omkring religionstemadage på 
gymnasier. Et nyt fokus er helse- og alternativmesser. Arbejdsgruppen har en 
repræsentationsopgave i forhold til Folkekirke & Religionsmøde – herunder også Kristent-
Muslimsk Samtaleforum. 
 

d. AG Asyl- og flygtningearbejde 
Arbejdsgruppen har plejet kontakter til asylarbejde og asylcentre i stiftet samt 
udrejsecenter Kærshovedgård. Der har været afholdt erfamøder med præster og 
integrationsmedarbejdere i stiftet. Der har været samarbejde med AG Økumeni om 
forskellige aktiviteter: ”Mød din nabo” og ”Mød din østeuropæiske nabo”. En højskoledag 
for beboere på Kærshovedgård i samarbejde med Silkeborg Højskole er i støbeskeen. 
Arbejdsgruppen har en repræsentationsopgave i forhold til Folkekirkens 
Migrantsamarbejde. 

 
8. Venskabsstifterne 

 
a. Guildford 

Der planlægges et webinar i september med fokus på kirkernes læring under corona-krisen. 
Tovholdere i Viborg Stift er Peter Fischer-Nielsen og Henning Thomsen. 
 

b. Nigeria 
En kampagne er sat i søen med henblik på at opmuntre til forbøn og indsamling til kirkens 
arbejde med at uddele nødhjælp til corona-ramte familier. Biskop Henrik Stubkjær 
anbefaler initiativet. 
 
Biskoppens rejse til Nigeria i juni er blevet aflyst. Det samme er rejsen for en Viborg-
delegation i oktober. Det undersøges, om de to biskopper kan underskrive venskabsaftalen 
ved en anden lejlighed – fx ved et LWF-møde i Geneve. Det undersøges endvidere, om en 
delegation fra Viborg Stift kan deltage i kirkens store stævne i februar. 
 
Det blev foreslået at arrangere et orienteringsmøde om Nigeria i stiftsudvalgsregi. 
  

9. Forbønsgudstjeneste 8. november 2020 
Gudstjenesten sætter i år fokus på Iran. Naser Rezaeih prædiker. Et iransk ægtepar synger. Biskop 
Henrik Stubkjær er liturg. Der samles ind til SAT-7 Pars. Efter gudstjenesten er der samvær for 
stiftsudvalg m.fl. i sognehuset. Her vil Naser Rezaeih fortælle om de iranske kristne i Danmark. 
Informationsmateriale kommer i løbet af sommeren. 

 
10. Møde i stiftet vedrørende arbejde blandt farsi-talende 

Der inviteres til et møde for de kirker i stiftet, der har god kontakt til iranere. Målet er at undersøge 
muligheder for samarbejde og erfaringsdeling. Desuden undersøges det, om kirkerne har brug for 
støtte fra stiftsudvalget. Karin Vestergaard og Peter Fischer-Nielsen er tovholdere. 
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11. Korte orienteringer  

 

a. Mellemkirkeligt Råd 
Niels Iver Juul orienterede. Viborg Stift var godt repræsenteret ved årsmødet. De 
internationale organisationer har været præget af corona-krisen, og mange møder har 
været aflyst. Der har været fokus på nødhjælpsindsatser i LWF og Act Alliance. LWF 
rådsmøde afholdes i Viborg i 2022, hvilket er en anledning for stiftsudvalget til at lave et 
eller flere arrangementer. 
 

b. Folkekirke & Religionsmøde 
Karin Vestergaard orienterede. Der er fortsat ingen afklaring omkring økonomien. Der 
arbejdes på at lave nyhedsbreve og podcasts. Kristent Muslimsk Samtaleforum mødes i 
Aarhus i slutningen af oktober. 
 

c. Folkekirkens Nødhjælp 
Niels Iver Juul orienterede. Der har været afholdt skype-møde. Økonomien ser igen 
fornuftig ud, hvilket er en forudsætning for at kunne indgå i internationalt samarbejde.  
 

d. Danske kirkers Råd  
Ole Andersen orienterede. Der er blevet afholdt visionsdag i Roskilde vedr. kirkedage i 
2022. Der er årsmøde i Danske Kirkers Råd den 20. juni. Ole Andersen deltager i seminar 
om økumeni og diakoni i august. 
 

12. Studietur 2021 
På grund af corona bliver der ikke en studietur for stiftsudvalget i 2020. I løbet af efteråret 
planlægges en relevant studietur i 2021, og der kan evt. indkøbes flybilletter m.m. allerede i år. 
 

13. Årshjul 2020 (Bilag) 
Stiftspræstestævnet er udskudt til 2. og 3. juni 2021. En repræsentant fra Guildford Stift inviteres 
med og vil muligvis kunne bidrage med en workshop. 
 

14. Næste Stiftsudvalgsmøde 
Kommende møder:  
23. september kl. 14.30-18.30 
17. november kl. 14.30-18.30 
 

15. Eventuelt  
Vilhelm Værge orienterede om vanskelighederne ved at få orientering fra stiftsudvalget sendt ud 
via provstierne. Stiftspræsten blev opfordret til at tage kommunikationsudfordringerne op med 
kommunikationsmedarbejder Henrik Helms og de øvrige stiftspræster. 
 
Det blev aftalt, at de forskellige arbejdsgrupper udarbejder en kort oversigt over gruppernes 
forskellige aktiviteter siden 2013. Papiret udsendes som bilag forud for kommende 
stiftsudvalgsmøde. 


