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Referat af Stiftudvalgsmøde tirsdag den 15. maj kl. 15.00 hos Karin Ve-

stergaard, Jørgen Kroghs Vej 34, Ikast 
 

Tilstede: Vilhelm Elmholdt Værge, Steffen Nørregaard, Niels Iver Juul, Gert-Oluf Schwarz 

Laustsen, Karin E. A. Vestergaard, Margrethe Münster Berg 

 

Referent: Margrethe 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt med nyt punkt 8A ”Nyt til Årshjulet” 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendelse af referat fra sidste møde den 23.02. Vilhelm retter referatet til sammen med 

referatet fra Stiftskonferencen den 25.04, så det kan lægges på stiftets hjemmeside. 

 

 

3. Generel drøftelse af udvalgets virke  

Der behøves en ad hoc arbejdsgruppe til Stiftsudvalgenes kursusdag d. 17/11-18 

 

4. Økonomisk oversigt 

Der er ikke nyt at tilføje siden konferencen. 

 

 

5. SU’s notat til stiftsrådet om svarene på visionspapiret 

Vilhelm Værges sammenfatning af SUs behandling af menighedsrådenes tilbagemeldinger 

vedr. ”Mission” fremsendes til Henning Kjær Thomsen inden sommer sammen med en til-

føjelse om, at stiftsudvalget på baggrund heraf ser et behov for at formulere en vision for 

SU’s fremtidige arbejde. Den vil blive tilsendt stiftsrådet, når den er færdig.  

 

 

6. Planlægning af workshop  

Der skal kun planlægges én workshop til stiftsudvalgenes kursusdag den 17. november. 

Temaet bliver: ”Mødet med andre kirker og religioner - i Danmark og i Libanon”. Ad hoc-

gruppen består af: Niels Iver, Vilhelm og Steffen. Temaet for workshoppen og en kort be-

skrivelse udfærdiges af Niel Iver Juul og sendes til Sigrid Marcussen (sima@km.dk) inden 

den 31.05. 

 

 

7. Tak til Margrethe 

Stiftsudvalget har været tilfreds med indsatsen og har glædet sig over engagementet i sa-

gen, og MMB har fundet det interessant at få indblik i SU’s arbejdsfelt. 
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Introduktion af den nye stiftspræst  

Den 14. maj 18 har Kirkeminister Mette Bock udnævnt Peter Fischer-Nielsen som ny stifts-

præst. Han tiltræder pr. 1/6-18. Peter ordineres d. 25/5-18 i Domkirken. Både stiftsudvalg 

og alle arbejdsgruppemedlemmer er inviteret ikke blot til ordinationen, men også til det ef-

terfølgende samvær. Steffen og Gert-Oluf går med i processionen som repræsentanter for 

SU. Vilhelm varetager tilmelding til ordinationen. 

Stiftsudvalget vil invitere Peter til et møde i juni, tirsdag d. 12/6 kl. 15.00-16.30 – alternativt 

torsdag d. 14/6 kl. 15.00-16.30 hos Steffen (Frisholtvej 53, Bjerringbro), og så kommer Pe-

ter til konferencen d. 4. september kl. 15.30 i Viborg. (SU mødet bliver den 14.06, da PFN 

ikke kan den 12.06.) 

 

 

8. Nyt fra arbejdsgrupperne 

Mission: Skal have fastsat dato for tur til Libanon for menighedsrådsmedlemmer i marts 

2019. Folder ang. Stiftsstævne i Holstebro d. 11/1-18 ”Jerusalem –en stridens stad og en 

hellig by” trykkes af Steffen i 1000 eksemplarer. 

 

Økumeni: Intet nyt 

 

Religionsmøde: Møde hos Steffen. Møde med to gymnasielærere fra Ikast-Brande om pro-

jektet på Ikast gymnasium den 10/9. Arrangementet skal efterbearbejdes og materialer ud-

arbejdes, så det efterfølgende kan sendes ud til alle gymnasier i stiftet. Nyt statistisk ma-

teriale om migranter i sogne og stifter – bør indarbejdes i materialet om ”Mød din nabo”. 

Ad hoc-arbejdet om forbønsgudstjenesten er pt. ikke kommet længere. 

 

8A Nyt til Årshjulet: Vilhelm gennemgik årshjulet, som det pt tager sig ud. Medsendes 

sammen med referatet. 

 

9. Nyt fra de nationale kirkelige organisationer. Intet til referatet 

 

10. Eventuelt suppleringsvalg af arbejdsgruppemedlemmer 

Intet til referatet 

 

11. Næste udvalgsmøde 12/6 el. 14/6 (Det bliver den 14.06.) 

 

12. Eventuelt. 

Intet til referatet. 

 

 

 

 


