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Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 
Stiftskonference torsdag den 25. april 2019 kl. 15.30 – 18.30 i Landemodesalen, Viborg Bispegård 

 
Deltagere:  Steffen Nørregaard, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Grete Bækgaard Thomsen, Ole Andersen, Lindvig  

Osmundsen, Vilhelm Værge, Else Højvang, Inge Rørbæk, Peter Fischer-Nielsen. 
 
Fraværende: Niels Iver Juul, Karin Vestergaard, Kristine Jersin. 
 
Indledning ved Peter Fischer-Nielsen – efterfulgt af stilhed og bøn for tragedien i Sri Lanka. 
 

1. Valg af dirigent 
Steffen blev valgt som dirigent. Peter tog referat. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra konference den 24. januar 2019 
Referatet blev godkendt. 
 

4. Økonomi 
Af stiftspræstens egen oversigt fremgår det, at udvalget pr. 18. april 2019 har brugt 34.783,12 kr., hvilket 
svarer til 22 procent af årsbudgettet på 157.000 kr. Libanon-rejsen blev en smule dyrere end beregnet bl.a. 
pga. indkøb af gaver samt udgifter til orienteringsaftener. 
 

5. Orientering om Libanontur marts 2019 v. Gert-Oluf 
21 deltagere fra hele stiftet havde en meget vellykket tur til Libanon i marts. Der var blandt deltagerne 
interesse for yderligere rejser i fremtiden. Efter turen er der blevet udarbejdet et powerpoint-show, som 
deltagerne kan bruge, når de skal fortælle om rejsen i forskellige sammenhænge. Vilhelm sender powerpoint 
showet til alle konference-deltagerne. Der kan evt. udarbejdes et lille billedshow, som kan vises på 
Himmelske Dage. Peter laver et opslag på vores Facebook-side.  
 

6. Visionspapir til stiftsrådet 
Stiftsudvalgets forslag til visionsformulering for udvalget blev drøftet og godkendt med få ændringer. 
Vilhelm sender det endelig udspil ind til stiftet. 
 

7. Mødeform, struktur og forslag til revideret forretningsorden 
Ad hoc udvalgets forslag vedrørende mødeform og struktur blev drøftet og godkendt. Det evalueres om et 
par møder, om forslaget virker efter hensigten. Forretningsordnen blev drøftet, og drøftelsen gav anledning 
til enkelte ændringer. Vilhelm udsender den opdaterede forretningsorden sammen med referatet.  
 

8. Orientering fra stiftspræsten 
Peter har siden sidste møde især været optaget af tre sager:  
1) Etablering af engelsksprogede gudstjenester. Viborg Domkirke vil gerne tage udfordringen op, og 
gudstjenesterne kommer i gang fra efteråret 2019.  
2) Forberedelse af gudstjeneste, samtale og middag med Musa Filibus. Se næste punkt. 
3) Koordinering af Global Kirke teltet på Himmelske Dage. Se næste punkt. 
 

9. Møde med ærkebiskop 26.05 og Himmelske Dage (PFN) 
Peter har udsendt program til dagen til alle medlemmer af stiftsudvalget og arbejdsgrupperne. Dagen 
indledes med gudstjeneste i Houlkær Kirke kl. 10.30, der ledes af Kristine Jersin og Henrik Stubkjær. Musa 
Filibus prædiker med tolk. Efterfølgende kirkefrokost for hele menigheden og derefter samtaler, der ledes af 
Henrik Stubkjær på baggrund af det af arbejdsgruppen udarbejdede oplæg. 
 
Peter udleverede program for Global Kirke Teltet og opfordrede konferencedeltagerne til at tage del i 
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programpunkterne. Der er blandt mulighed for at møde repræsentanter fra vores to venskabsstifter i 
Guildford og Nigeria. 
 
Der er fortsat ikke kommet information fra Henning Thomsen om den fælles stand for stiftsudvalgene. Peter 
sender en orientering rundt, når han ved mere. Peter har som aftalt på sidste konference leveret tekst til et 
postkort med temaet ”Mød din nabo”. AG Økumeni har udarbejdet en plakat vedr. International Kirkedag, 
der hænges op og udleveres i standen. 
 
Der er blevet rundsendt invitation til møde 30. maj kl. 20-22 med Olav Fykse Tveit, der er generalsekretær i 
Kirkernes Verdensråd. Man skal selv tilmelde sig senest 6. maj.  
 

10. Venskabsstifter 
Steffen og Vilhelm deltager i afskedsseminar for Andrew Wheeler den 13. juli 2019. 
 
Da stiftsstævnet i 2019 aflyses, er der økonomi til, at Niels Iver og Peter foretager en besøgsrejse til Nigeria i 
efteråret 2019. 
 
Referat fra arbejdsgruppemøde 29.01 vedr. venskabsstifter udsendes sammen med referatet for 
stiftskonferencen. 
 

11. Workshop til stiftsmenighedsrådsstævne 7. september 
Gert-Oluf udsender information om stævnet, så snart der foreligger et oplæg. 
 

12. Stiftsstævne 2020 
Det er tidligere blevet foreslået, at der sættes fokus på vores venskabsrelationer i Guildford og Nigeria.  

Andre forslag: Hvordan leve sammen med sin muslimske nabo? Ideer til temaer drøftes i arbejdsgrupperne, 

og der samles op på næste stiftskonference. Her nedsættes også en planlægningsgruppe, og der fastsættes 

en dato. 

 

13. Orientering fra arbejdsgrupperne 
AG Mission:  
Der afholdes et møde 25-9 i Sunds for provstikomiteerne for Folkekirkens Ydre Mission. 
 
AG Økumeni: 
Der planlægges kirkevandring i Lemvig. Plakat for international kirkedag udarbejdet. Nyt medlem i 
arbejdsgruppen: Simon Fuhrmann.  
 
AG Religionsmøde: 
Der afholdes kortkursus for gymnasiereligionslærere og stiftets provster 15-5 i Viborg. 
 
AG Asyl og Migrant: 
22-5 er der møde med Kærshovedgårds ledelse, hvos biskoppen også deltager. 11-6 er der fællesmøde med 
AG Økumeni. 
 

14. Korte orienteringer fra repræsentanter i Mellemkirkeligt Råd, Folkekirkens Mission, Folkekirken og 
Religionsmøde, Folkekirkens Nødhjælp og Danske kirkers Råd. 
Mellemkirkeligt Råd: 
Der er omfattende forandringer på vej i rådets arbejde. 
 
Folkekirkens Mission: 
MKR arbejder på at nedlægge Folkekirkens Mission og erstatte arbejdet med en arbejdsgruppe, der skal 
have fokus på kontakten til ikke-kristne migranter og samarbejdet med andre kirker i Europa. Der er indkaldt 
til møde tirsdag den 30. april, hvor der ønskes holdninger fra stifterne og organisationerne vedr. arbejdets 
struktur fremadrettet. Vilhelm deltager i mødet. 
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Folkekirke og Religionsmøde: 
Strukturen i arbejdet er under forandring. Steffen har trukket sig fra bestyrelsen. 
 
Folkekirkens Nødhjælp: 
Der er møde 26. og 27. april. Grete og Niels Iver deltager i mødet. 
 
Danske Kirkers Råd: 
DKR har sendt et kondolencetelegram vedr. Sri Lanka. 11-5 afholdes der årsmøde i DKR, som Ole deltager i. 
Ole har desuden deltaget i seminar i Grindsted vedr. kontakten til østeuropæere. Der følges op på dette 
tema i AG Økumeni og AG Asyl og Migrant. Referatet fra mødet udsendes til konferencens deltagere. 
 

15. Årshjul 2019 
Der tilføjes stiftskonference 2. oktober, afskedsseminar i Guildford 13. juli og stiftsmenighedsrådsstævne 7. 

september. 

 

16. Næste konferencer 
2-10 kl. 14.30-18.30 (bemærk ændret starttidspunkt). Henrik Helms inviteres med til mødet til en snak om 
kommunikation. Steffen Nørregaard, Peter Fischer-Nielsen og Henrik Helms laver inden mødet et oplæg til 
drøftelse. 
 
21-1 kl. 14.30-18.00 – derefter spisning. 
 

17. Eventuelt. 
Brev fra Sune Haubek, Danmission med tilbud om besøg af pakistansk udvekslingsstuderende Sumbal Javed i 
efteråret 2019. Peter undersøger, om hun evt. kan medvirke til forbønsgudstjeneste 24-11. Ellers ser vi ikke 
umiddelbart muligheder for at lave et arrangement. 
 

Else Højvang er blevet formand for Danmissions arbejde i Viborg Stift. 

 

  

  

 

 


