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Referat fra møde i stiftsudvalget for Kirken i Verden, Viborg Stift 
23. september 2020 kl. 14.30-18.30 i Landemodesalen, Bispegården 

 

Afbud: Anders Frank, Grete Bækgaard Thomsen, Inge Rørbæk 

Indledning ved Kristine Jersin. 

 

1. Valg af dirigent 

Niels Iver Juul blev valgt som dirigent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: 

 5a. ansøgning til stiftsrådet vedr. projektansættelse af præst med fokus på tværkulturelt arbejde 

 10a. Forslag til FU-medlem til Folkekirke og Religionsmøde 

 Punkt 6 og 7 behandles i omvendt rækkefølge (er omarrangeret i referatet) 

3. Godkendelse af referat fra konferencen 18. juli 2020 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Stiftspræstens orientering 

Med udgangspunkt i det udsendte bilag orienterede stiftspræsten om sine aktiviteter siden sidst.  

 Dansk Missionsråds studieudvalg er ved at etablere sig igen oven på en længere pause.  

 Ved seneste møde for ressourcepersoner under Folkekirkens Migrantsamarbejde var der fokus på 

corona-krisens betydning for nydanskere og kontakten til dem.  

 Der er netop blevet udsendt ny statistik vedr. indvandrere i de enkelte sogne. Alle provster har 

modtaget statistikken direkte, og stiftspræsten har efterfølgende tilbudt dem at deltage i et 

provstikonvent med henblik på at få en samtale om tallene i gang. 

 Stiftspræsten har endnu engang været i dialog med kirker i Viborg for at undersøge mulighederne 

for et engelsksproget gudstjenestetilbud. Domkirken vil igen undersøge mulighederne for at 

etablere et sådant tilbud.  

 Der arbejdes på at lave en engelsksproget side på stiftets hjemmeside. 

5. Økonomi og budget 

På grund af corona-situationen er der kun brugt cirka 38.000 kr. ud af 2020-budgettet på 160.000 kr. 

 

5a. Ansøgning til stiftsrådet vedr. projektansættelse af præst med fokus på tværkulturelt arbejde 

Stiftsudvalget ser fortsat mulighed for at støtte projektet med 50.000 kr. fra 2020-budgettet, men afventer 

en mere konkret projektbeskrivelse. Kirke til Kirke-samarbejdet har givet foreløbigt tilsagn om støtte på 

75.000 kr. i 2020 og 2021. Peter Fischer-Nielsen, Lindvig Osmundsen og Poul Erik Knudsen undersøger de 

videre muligheder – herunder muligheden for at sende en ansøgning til stiftsrådet. Det er vigtigt, at 

projektet får en stærk lokal forankring. Der orienteres om udviklingen på næste stiftsudvalgsmøde. 

 

6. Opsamling af arbejdsgruppernes aktiviteter siden 2013 

Arbejdsgruppeformændene gjorde rede for arbejdsgruppernes aktiviteter med udgangspunkt i på forhånd 

udsendte skriftlige beretninger. 
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7. Det godkendte kommissorium og arbejdet fremover 

Nyt kommissorium og forretningsorden blev godkendt på stiftsrådsmøde den 26. august. Stiftsudvalgets 

navn er dermed nu og fremadrettet: Stiftsudvalget for Kirken i Verden. De stående arbejdsgrupper er 

nedlagt og erstattes af ad hoc arbejdsgrupper. Stiftspræsten implementerer det nye navn i de forskellige 

kommunikationskanaler. 

 

Stiftsudvalget drøftede de videre skridt og besluttede følgende: 

 På kommende stiftsudvalgsmøde afgøres det, hvem der har ansvar for aktiviteter, der allerede er i 

gang, og som kræver opfølgning. Det drejer sig blandt andet om: 

o Kirkevandring 

o International kirkedag 

o Helsemesser og åndeligt nysgerrige 

o Besøgsrunde til templer og moskeer 

o Gå med – højskoledag for beboere på Kærshovedgård 

o Mød din nabo – evt. henvendelse til de nye menighedsråd på baggrund af ny statistik 

o Kontakten til iranere på baggrund af temadag 30. september 

o Forbønsgudstjeneste 

o Kontakt til venskabsstifter (herunder informationsmøde om LCCN – se punkt 8) 

o Kontakt til provstikomiteer 

 

 På kommende stiftsudvalgsmøde afgøres det desuden, hvilke nye aktiviteter, der skal sættes i gang 

i 2021. Det er vigtigt, at vi i valg af aktiviteter har fokus på, hvordan vi når ud til sognene. Forskellige 

forslag blev nævnt, men følgende liste er ikke udtømmende: 

o Stiftsstævne omkring Kina 

o Rejse til Etiopien 

o Kursusdag om folkekirkens migrantarbejde 

o Ansættelse af migrantpræst 

o Økumenidag 

o Erfa-samling for kirker med tværkulturelt arbejde 

o Styrket kontakt til de folkekirkelige missionsselskaber 

 

 Jf. vedtægterne skal vi ved alle stiftsudvalgsmøder have et inspirationsoplæg. Til kommende møde 

finder Vilhelm Værge og Peter Fischer-Nielsen en oplægsholder, der kan give en bred introduktion 

til den virkelighed, som vi prøver at arbejde med som stiftsudvalg. Følgende forslag blev nævnt: 

Peter Lodberg, Mogens Mogensen, Jonas Jørgensen. Stiftsudvalget kan på mødet komme med 

forslag til oplægsholdere i 2021. Man kan for eksempel have fire oplæg i 2021, der hver har fokus 

på et af de fire overordnede emner, som stiftsudvalget arbejder med.  

 

 Alle vil i god tid før næste udvalgsmøde blive spurgt, om de ønsker at fortsætte i udvalget. Primo 

2021 skal vi jf. kommissoriet reducere antallet af medlemmer til 10, hvorfor der på baggrund af 

disse meldinger og eventuelle forslag om nye medlemmer kan blive tale om at afholde valg til 

udvalget før eller i forbindelse med det første udvalgsmøde i 2021. Her vælges også formand og 

næstformand for udvalget og fordeles repræsentationsopgaver. 

8. Venskabsstifterne 
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 Guildford: Der afholdes fælles webinar den 11. november for præster og 

menighedsrådsmedlemmer. Emnet er, hvordan vi som kirke på nationalt og lokalt plan forholder os 

til corona-situationen. Henrik Stubkjær og Kristine Jersin holder hvert et oplæg.  

 Nigeria (LCCN): Rejseaktivitet er lige nu ikke muligt. Det blev foreslået at holde et 

informationsmøde i stiftet, hvor ærkebiskoppen eller biskoppen fra Abuja evt. kan holde et video-

oplæg. Stiftspræsten undersøger, hvor mange penge der er blevet samlet ind til Nigeria i 

forbindelse med sommerens appel.  

9. Fremtidige arrangementer  

Kommende arrangementer blev gennemgået:  

o Studieturen til Sønderjylland og Sydslesvig gennemføres med 23 deltagere. Der er afrejse 28. 

september. 

o 11 deltager i møde 30-9 vedr. kontakten til farsitalende. 

o Inspirationsdag i Ikast 21-10 har endnu få tilmeldte. Karin Vestergaard og Peter Fischer-Nielsen 

følger op. 

o Forbønsgudstjeneste afholdes i domkirken den 8-11 kl. 16.30. Der er spisning for 

stiftsudvalgsmedlemmer, ægtefæller m.fl. efterfølgende. Invitation følger. 

10. Korte orienteringer 

o Det Mellemkirkelige Råd (Niels Iver Juul): Årsmødet 2021 får en ny form med henblik på at få flere 

med. Det foreslås, at hele stiftsudvalget deltager i lørdagsprogrammet den 6. februar. Rådet har 

drøftet, hvordan de unge kan engageres i det økumeniske arbejde. Rådet opfordrer stiftsudvalgene 

til at få yngre medlemmer med i udvalgene. 

o Folkekirke og Religionsmøde (Karin Vestergaard): Der har ikke været holdt møder siden november 

2019. En ny struktur er under udarbejdelse – se punkt 10a. KMS-seminaret i oktober er aflyst, men 

afholdes som webinar. 

o Folkekirkens nødhjælp: Intet nyt. 

o Danske Kirkers Råd/Økumenisk Forum (Ole Andersen). 45 deltog i årsmødet. Himmelske Dage i 

Roskilde 2022 er under planlægning. Der er sammensat en lokalkomite og en række 

arbejdsgrupper. Temadag om diakoni og økumeni blev afholdt i august. Ole deltager i fællesmøde i 

Roskilde. 

10a. Forslag til FU-medlem til Folkekirke og Religionsmøde 

Biskoppen har bedt om forslag til FU. Kristine Jersin foreslås. 

 

11. Repræsentanter i Økumenisk Forum 

Hvert stift kan udpege to repræsentanter. I Viborg Stift er Ole Andersen udpeget. Stiftsudvalget vurderer, at 

det er passende, at vi fortsat kun har én repræsentant. 

 

12. Studietur 2021 for stiftsudvalget 

Der blev nedsat et udvalg, der til kommende møde skal komme med forslag til studietur for stiftsudvalget i 

2021. Udvalget består af Peter Fischer-Nielsen, Simon Fuhrmann, Karin Vestergaard og Niels Iver Juul. Peter 

Fischer-Nielsen kalder udvalget sammen.  

 

13. Årshjul 2020-2021 

Opdateres på baggrund af referatet. 
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14. Næste stiftsudvalgsmøde 

17. november 2020. 

15. Eventuelt 

Intet blev nævnt under punktet. 


