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REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd 
 

Torsdag den 24. maj 2022 kl. 17.00 
 
 
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer: 
Henrik Stubkjær, Niels Arne Christensen, Birgitte Refshauge Kjær, Karsten Christensen, Gert Primdahl, Carlo 
Nørby Hald, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen, Ejvind Dahl, Jan Jensen Bech, Ole Bjerne Sørensen, Arne Bach, 
Finn Skaarup, Henrik Guldbrandt Kjær og Joan Flansmose Trelborg (observatør for valgmenighederne) 
 
 
Deltagende fra Stiftet: 
Bodil Abildgaard, Henrik Helms og Mette Nielsen (referent) 
 
Afbud fra:   
Thomas Frank, Svend Aage Madsen og Lene Marie Sørensen 
 
Fraværende: 
Ingen 
 

Mødet blev indledt med en kort andagt v/Birgitte Refshauge Kjær 
 
Under mødet var der være følgende 

D A G S O R D E N 
 

Punkt Emne Referat 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
 

Dagsordenen blev godkendt 

Dato: 24. maj 2022 
Akt.nr. 1908646 
HES/meni 

mailto:KMVIB@KM.DK
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2.  Tilbagemelding fra KM på Årsrapport 2021, Det 
Bindende Stiftsbidrag og Stiftsmidlerne 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 5 min.  
Bilag 1  
FU indstiller, at tilbagemeldingen tages til 
efterretning 
 

Bodil Abildgaard orienterede kort omkring 
tilbagemeldingen fra KM. 
Indstillingen fra FU blev taget til efterretning. 

3.  Indstilling til Budgetsamrådet fra Viborg Stiftsråd 
om investeringspolitik 
Orientering fra Ole B. Sørensen fra møde den 15. 
marts 2022 i Budgetsamrådet, hvor der især var 
fokus på investeringspolitik for fællesfondens 
reserver. 
Drøftelses- og beslutningspunkt 
Estimeret tid 20 min.  
Bilag 2 
 

Ole B. Sørensen orienterede omkring forholdene og 
drøftelserne på mødet den 15. marts 2022 i 
Budgetsamrådet. 
Der var 2 punkter, Stiftsrådene blev bedt om at få 
afklaret og meldt tilbage til KM senest den 1. juni 
2022. 

1. Hvordan skal man investere – hvor 
risikovillige er man? 

2. Hvad vil vi rent faktisk investere i? 
 
Ole B. Sørensen henviste her til side 10 – ”Forventet 
afkast og risiko” i de medsendte slides fra mødet i 
Budgetsamrådet den 15. marts 2022. 
Opgaven, repræsentanterne fik med hjem efter 
drøftelserne er, at Stiftsrådet bedes drøfte, hvad 
man vil og herefter vende tilbage med en indstilling 
over for Budgetsamrådet. 
 
Der er tale om en kommende investeringspulje på 
omkring 600 mill. kroner. 
 
Efter drøftelser af de forskellige modeller blev der 
enighed om at indstille til Budgetsamrådet, at der 
investeres 40/60 (40% stats- og realkreditobliga-
tioner og 60% aktier) med bemærkning om, at 
Viborg Stiftsråd går ud fra, at kirkeministeren i sidste 
ende står til ansvar for investeringerne, og at der 
løbende evalueres og revurderes på de foretagne 
investeringer. 
Viborg Stiftsråd anbefaler den højeste standard 
inden for etiske investeringer, jfr. MSCI World SRI 
Index. 
 
 

4.  Stiftsrådets indmelding til udvalget, der arbejder 
med revision af den lokale økonomi. 
Der ønskes stillingtagen til følgende punkter: 

a) Anmodning om, at det indgår i 
overvejelserne i forbindelse med revision af 
Økonomiloven at udvide rammerne for, hvor 
højt Det Bindende Stiftsbidrag kan være. 

Carlo Hald redegjorde for den ønskede stillingtagen 
fra stiftsrådsformændene om opbakning til at kunne 
bakke op om de nævnte punkter a, b, c og d og 
besvarede spørgsmål i relation hertil. 
 



 

 

 

b) Det overvejes, om beskrivelse af 
anvendelsesformål for Det Bindende 
Stiftsbidrag kan formuleres bredere. 

c) Der bør i Diætbekendtgørelsen skabes 
hjemmel til rejserefusion for deltagelse i 
Stiftsrådets udvalgsarbejde. 

d) Der bør i Økonomiloven åbnes mulighed for 
honorering af stiftsrådsformænd på linje 
med menighedsrådsformænd og PU-
formænd. 

Drøftelses- og beslutningspunkt 
Estimeret tid 20 min. 
Bilag 3 
 

a) Efter drøftelser blev der enighed om at 
anbefale, at rammen for forhøjelse sættes til 
max. 2% 

b) Der var enighed om at anbefale, at man 
udvider bestemmelsen om, at Det Bindende 
Stiftsbidrag, som i dag anvendes til 
formidling af kristendom, kommunikation 
mellem stiftet, menighedsråd og præster, 
udviklingsprojekter inden for undervisning, 
diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, 
jfr. loven suppleres med forslag om, at 
samarbejdsmuligheder på tværs af stiftsråd, 
provstiudvalg og menighedsråd indarbejdes. 

c) OK 
d) OK 

 

5.  Evaluering af Klimamøde for alle provster, 
provstisekretærer, provstiudvalg og Stiftsråd 
v/Carsten Vejborg på Golf Hotel Viborg den 3. marts 
2022, herunder status på arbejdsgruppen til 
arbejdet med grøn omstilling / bæredygtighed / 
Klimaplan for Viborg Stift og konferencen om ”Den 
Grønne omstilling”, afholdt den 16. maj 2022 i 
Fredericia. 
Drøftelsespunkt 
Estimeret tid 10 min. 
 

Henrik Stubkjær orienterede: 
Der var et fantastisk fremmøde til mødet, og der var 
en rigtig god stemning. 
Inden mødet var det planen, at der hurtigt skulle 
laves tiltag lokalt i provstierne i Viborg Stift, men 
umiddelbart før mødet kom der oplysninger om, at 
der var planer om et tilsvarende tiltag på landsplan, 
hvorfor der blev ”trukket lidt i håndbremsen”. Lene 
Krabbesmark, stiftskontorchef i Lolland Falsters Stift, 
der er medlem af udvalget, blev derfor inviteret til at 
deltage i mødet den 3. marts 2022 og fortælle 
omkring status for det nationale udvalgsarbejde. 
På konferencen den 16. maj 2022 havde man 
herefter en forventning om, at der ville komme en 
baseline fra udvalget, men på forespørgsel til en af 
udvalgsmedlemmerne blev det oplyst, at der først vil 
ske noget tidligst efter sommerferien. 
Der har efter konferencen den 16. maj 2022 været 
møde blandt provsterne i Viborg Stift, der er blevet 
enige om, at de vil gå i gang nu. 
Både Holstebro, Skive-Salling og Vesthimmerlands 
Provstier er allerede godt i gang med processen. 
Holstebro Provsti har udarbejdet en vedtægt, der er 
sendt ud til alle provstier. 
 
 
 

6.  Opdateret budget pr. 15. maj 2022 og 
bevillingsstyring 
Orienteringspunkt 
Bilag 4 og Bilag 5 
FU indstiller, at budgettet tages til efterretning 
 

Birgitte Refshauge Kjær oplyste, at de bevilgede men 
ikke udbetalte beløb der fremgår af budgettet til 
Undervisningsudvalget til projekt omkring 
gymnasieelever, alligevel ikke bliver aktuelle, da 
projektet er droppet. Beløbene skal derfor slettes i 
budgettet. 
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Såfremt der bliver behov for ny bevillig, skal ny 
ansøgning fremsendes til Stiftsrådet. 
Ellers blev budgettet taget til efterretning 
 

7.  Indkomne ansøgninger 
Estimeret tid 10 min. 
 

 

 a) Fra Anders Skaanning Andersen, ansøgning 
om støtte fra Viborg Stiftsråd med max. kr. 
6.000,00 til et seminar om diakoni i 
Folkekirken, der afholdes på Aarhus 
Universitet 
Bilag 6 

FU indstiller, at ansøgningen imødekommes i form af 
en underskudsgaranti på op til kr. 6.000,00 
 

Indstillingen fra FU blev godkendt forudsat, at 
Stiftsrådet modtager et regnskab. 
Viborg Stift lægger arrangementet på stiftets 
hjemmeside. 
 
 
 
 
 
 

 b) Fra Enok Sørensen på vegne Tværkulturel 
Kristen Sommerlejr, ansøgning om støtte til 
deltagelse på sommerlejr 2022 for et givent 
antal beboere på Kærshovedgaard 
Bilag 7 

FU indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at 
der ydes støtte med kr. 10.000,00 som tidligere år 
 

Indstillingen fra FU blev godkendt. 

 a) Fra FUV, ansøgning til stiftsrådet om støtte 
med kr. 2.000,00 til udgivelse af bog om 
tilsynsrelationer i folkekirken 
Bilag 8 
Da ansøgningen er modtaget efter at der har 
været afholdt ”formøde”, foreligger der 
ingen indstilling fra FU 

 

Bodil Abildgaard redegjorde for baggrunden for 
ansøgningen og oplyste i den forbindelse, at der er 
sendt ansøgning til alle Stiftsråd. 
FUV har givet tilskud på kr. 20.000,00. 
Henrik Stubkjær og Bodil Abildgaard forlod lokalet, 
da de begge har været medforfattere til bogen. 
Stiftsrådsformanden foreslog, at Viborg Stiftsråd 
indkøber bøger for et samlet beløb på kr. 2.000,00. 
Forslaget fra stiftsrådsformanden blev godkendt. 
 

8.  Ansøgning fra Helsingør Stiftsråd om lån i 
stiftsmidlerne 
Bilag 9 
FU indstiller, at ansøgningen imødekommes 
 

Ansøgningen fra FU blev godkendt. 
 
 

9.  
 

Siden sidst 
Orienteringspunkt 
 

 

 a) Meddelelser fra biskoppen og 
Stiftsadministrationen  
Estimeret tid 10 min. 

 

Henrik Stubkjær: 
Der skal ansættes en ny provst i Herning Søndre 
Provsti. 
Henrik Stubkjær skal til Nordisk Bispemøde på Island 
ultimo juni 2022. 



 

 

 

Der var oprindelig planlagt LWF Council-møde i 
Viborg medio juni 2022, men på grund af Corona 
blev det aflyst og afholdes i stedet i Geneve. 
Himmelske Dage afholdes ultimo maj 2022 i 
Roskilde, hvor biskoppen deltager. 
Stiftspræstestævne afholdes den 15. og 16. juni 
2022. 
Biskoppens fødselsdagsreception holdes den 25. juni 
2022. 
 
Henning Kjær Thomsen: 
Oversigt fra Henning Kjær Thomsen medsendes 
referatet. 
 

 b) Orientering fra formanden for Stiftsrådet  
Estimeret tid 5 min. 

 

Carlo Hald oplyste, at nyt virtuelt møde for alle 
stiftsrådsformænd er fastsat til den 25. august 2022, 
hvor der bl.a. vil være følgende punkter på 
dagsordenen. 

• Ansøgninger til omprioriteringspuljen 

• Økonomiloven 

• Fællesmøde for Stiftsrådsmedlemmer i 
Odense. 

• Invitation fra LAM om deltagelse i årsmødet. 
  

c) Orientering fra medlemmer af Stiftsrådet, 
herunder fra Kapitalforvaltningen 
 Estimeret tid 5 min. 
 
 

d) Budgetsamrådet     
Estimeret tid 5 min. 
          

c) Ejvind Dahl orienterende omkring udbuddet. 
Der er fundet en administrator, men navn på 
den pågældende kan endnu ikke 
offentliggøres. 

 
d) Ole B. Sørensen 

Næste møde er 2. juni 2022, hvor der skal 
være teknisk gennemgang af modtagne 
ansøgninger. 
 

 

10.  Orientering fra årsmøde, Folkekirke og 
Religionsmøde den 22. marts 2022 i Middelfart 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 5 min 
 

Anne-Lisbeth Jepsen orienterede: 
Der var 22 deltagere fra hele landet, og der var et 
spændende program med flere spændende oplæg. 
Anne-Lisbeth henviste Stiftsrådet til at læse rapport 
fra F&R. 
Kirstine Jersin, Asmild, er udpeget til Viborg Stifts 
repræsentant i F&R`s forretningsudvalg. Biskoppen 
for Københavns Stift er formand for 
forretningsudvalget. 
 

11.  Afrapportering fra udvalg, herunder årsrapporter  
Estimeret tid 10 min.  
 

1. Stiftsudvalg for Diakoni 

Diakoni: Intet nyt 
 
Medier og Kommunikation v/Henrik Helms 
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2. Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation 
3. Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø 
4. Stiftsudvalget for Gudstjeneste og 

Forkyndelse 
5. Stiftsudvalget for Kirken i Verden 
6. Stiftsudvalget for Undervisning 
7. DSUK 
8. Landsnetværket Kirken på Landet 
9. Stiftsudvalget for Pilgrimme 
10. Grønt udvalg 

 

Stiftet vil gerne være synligt. Der er bl.a. planlagt i alt 
4 ”gå-hjem-møder”, hvoraf der har været afholdt 2 
møder – et i Lemvig og et i Viborg. 
Der er planlagt 2 yderligere møder efter 
sommerferien. 
 
Psykisk arbejdsmiljø v/Ida Gøtke 
Udvalget har holdt møde 2. maj 2022 og har der 
drøftet arrangementer i 2022/2023. Udvalget har et 
forslag til oplæg med foredrag af psykolog Rikke 
Østergaard på Stiftsmenighedsstævnet den 8. 
september 2023. Rikke *Østergaard har skrevet 
bogen ”Vi havde et fest på arbejdet, men så kom 
Preben”. 
Udvalget arbejder på spots med små indlæg om 
vigtigheden omkring opmærksomhed på det 
psykiske arbejdsmiljø – er i gang hermed sammen 
med Henrik Helms. 
 
Gudstjeneste og forkyndelse v/Arne Bach 
Stiftspræsten arbejder med Rytme-flow og puls i 
gudstjenesten – hvordan hænger det sammen? 
Den 29/9 2022 er der møde i Herning med tema om 
basisviden om liturgi – hvordan er det at være 
menighed. 
Der afholdes Liturgikonference i Finland den 1/11- 
4/11 2022 og i Løgumkloster den 31/1 – 4/2 2023. 
 
Kirken i Verden v/Arne Bach 
Der har været afholdt et møde med Bjørn Hilton 
Zakow om rumænske immigranter i Danmark. Der er 
tale om rigtig mange immigranter. 
Der har været afholdt arrangement med foredrag af 
Karsten Nissen vedrørende forfulgte kristne. 
Der afholdes Forbønsgudstjeneste for forfulgte 
kristne m/deltagelse af biskoppen den 13. november 
2022 i Viborg Domkirke. 
Udvalget deltager i Helsemesse i Viborg 
Der er planlagt en stiftsrejse til Rumænien, men det 
er endnu usikkert, om rejsen bliver aktuel. 
 
Undervisning v/Birgitte Refshauge Kjær 
Stiftspræst Gitte Thorsø har fået fat i en rapport, der 
viser, at det, alle præster bakser med, er 
undervisning. Det er en stor udfordring for alle 
præster – både gamle og nye med undervisning af 
konfirmander. 
 



 

 

 

Udvalget har besluttet ikke at gå videre med 
gymnasieprojektet, jfr. punkt 6. 
 
Udvalget arbejder videre med projekt ”Krydsfelt” – 
der er mange overvejelser i den forbindelse omkring 
afvikling. 
 
Udvalget vil gerne have en organist eller en 
kirkemusiker med i udvalget. Udvalget består p.t. 
kun af 5 medlemmer. Stiftet afklarer nærmere 
omkring reglerne for udvidelse af antallet 
medlemmer i stiftsudvalgene. 
 
DSUK v/Ole B. Sørensen 
Der har været afholdt Årsmøde den 20. marts 2022, 
hvor Ole deltog. 
Næste møde afholdes i juni 2022. 
 
Landsnetværket Kirken på Landet v/Finn Skaarup 
Har planer om et møde biskop omkring det 
fremtidige arbejde. 
 
Kirken på landet v/Gert Primdal 
Udvalget har fået et nyt medlem, Mona Kjær 
Nielsen. 
Der er p.t. rigtig mange muligheder for at komme på 
pilgrimsvandringer. Gert Primdal henviste til at 
checke Viborg Stifts hjemmeside herom. 
 
Grønt udvalg v/Henrik Stubkjær 
Udvalget Har holdt TEAMS-møde i dag – udvalget 
arbejder videre. 
 

 Orienteringspunkter generelt 
Nedenstående bilag til orientering og forudsættes 
læst, men der vil ikke på mødet blive orienteret 
herom eller ske drøftelse heraf 
 

 

12.  Fra Fyens Stift til alle stifter, information til 
stiftsrådet om ny dato for fællesmøde for alle 
stiftsrådsmedlemmer lørdag den 26. november 
2022 
Orienteringspunkt 
Bilag 10 
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13.  Fra Karsten Nissen med tak for støtten til arbejdet i 
Tænketanken for Forfulgte Kristne – fremsendelse af 
revideret regnskab og revisionsprotokollat for 
tænketankens virksomhed i 2021. 
Orienteringspunkt 
Bilag 11 
 

 

14.  Fra sognepræst Poul Asger Beck, orientering 
omkring Konfirmandevent 2023 
Orienteringspunkt 
Bilag 12 
 

 

15.  Godkendelse den 7. april 2022 af lån stort kr. 
3.000.000,00 i Stiftsmidlerne til Hedeager 
Menighedsråd til køb af tjenestebolig til 
provsteembedet i Herning Søndre provsti samt 
præsteembedet i Hedeager sogn. 
Afvikles over 3 år med første termin den 30. juni 
2022 
Orienteringspunkt 
Bilag 13 
 

 

16.  Godkendelse den 2. maj af ansøgning om 
afdragsfrihed på stiftsmiddellån i 2022 til Bøvling 
Sogns menighedsråd. 
Orienteringspunkt 
Bilag 14 
 

 

17.  Godkendelse af 22. marts 2022 om afdragsfrihed på 
stiftsmiddellån i 2022 til Harboøre Sogns 
menighedsråd 
Orienteringspunkt 
Bilag 15 

 
 
 
 
 
 

18.  Takkemails 
 

a) Fra DKM med tak for støtten til årets 
støtteforeningsprojekt – Bilag 16 

 
b) Fra Aarhus Universitet med tak for støtten i 

forbindelse med officiel ordination af 
kvindelige præster – Bilag 17 

 
c) Fra Fængselspræsternes Forening med tak 

for tilskud til magasinet ”Åndehullet” for 
indsatte i fængsler og arresthuse – Bilag 18 

 
d) Fra FKG med tak for støtte til Landsskuet 

2022 – Bilag 19 

 



 

 

 

 
Viborg, den 24. maj 2022 
 
Underskrevet af deltagende medlemmer fra Viborg Stiftsråd 

19.  Oversigt over kapitalernes udvikling 
Orienteringspunkt  
Bilag eftersendes 
 

 

20.  Oversigt over nye udlån pr. dato  
Orienteringspunkt 
Bilag eftersendes 
 

 

21.  Eventuelt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Ikke noget under eventuelt 

22.  Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd i 2022 
 
Torsdag den 26. maj 2022 - søndag den 29. maj 
2022 
Himmelske Dage 2022 - Kirkefestival i Roskilde 
 
Lørdag den 25. juni 2021 kl. 14.00 – 17.00 
Fødselsdagsreception til fejring af biskop Henrik 
Stubkjærs 60-års fødselsdag 
 
Torsdag den 25. august 2022 
Stiftsrådsmøde 
 
Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 11.00 
Landemodegudstjeneste m/provstekreering 
 
Lørdag den 26. november 2022 kl. 10.00 – 15.00 
Fælles Stiftsrådsmøde, Fyens Stift 
 
Torsdag den 1. december 2022 
Stiftsrådsmøde (Julemøde) 
 
 
 

 

23.  Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd i 2023 
 
Tirsdag den 21. februar 2023 
Stiftsrådsmøde 
 
Fredag den 8. september 2023 
Stiftsmenighedsstævne 
 

 


