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Referat fra møde i Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 

Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 9.30-12.00 i Landemodesalen, Bispegården, Viborg 

Deltagere: Vilhelm Værge, Steffen Nørregaard, Gert Oluf Schwarz Lausten, Karin Vestergaard, Niels Iver 
Juul, Peter Fischer-Nielsen 

  
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 9. januar 2020 
Referatet blev godkendt. 

 
3. Økonomi – herunder budget for 2021 

Der er pr. 1. juni brugt 19.159 kr., hvilket er 12 procent af budgettet for 2020. 

Der er budgetteret med et forbrug på 160.000 kr. i både 2020 og 2021. 

 

4. Nye vedtægter til fremlæggelse og vedtagelse på stiftskonferencen 
Forslaget til nyt kommissorium blev drøftet. Forslaget udsendes sammen med indkaldelse til 

kommende stiftskonference, hvorefter det fremsendes til godkendelse i stiftsrådet. Jf. 

kommissorieforslaget forventer vi at afholde valg til stiftsudvalget på første stiftsudvalgsmøde efter 

menighedsrådsvalget. Forud for valget afklares det, hvem der ønsker at genopstille, og hvilke øvrige 

kandidater der måtte være. 

5. Besøgsrejsen til Nigeria 

Rejsen til Nigeria i oktober 2020 er blevet aflyst på grund af corona-situationen. Det bør overvejes, 

om vi i stedet kan sende en delegation til Nigeria i forbindelse med LCCN’s store convention i 

februar 2021. Biskop Henrik Stubkjær skulle have været i Nigeria til sommer i forbindelse med LWF-

møde. Det undersøges, om Biskop Henrik Stubkjær og Ærkebiskop Musa Filibus kan underskrive 

venskabsaftalen ved en anden lejlighed. 

 

6. Guildford. Opfølgning på besøg og videre kontakt 

Den nye kontaktperson Martin Booth besøgte Viborg Stift fra den 6. til 9. marts. I den forbindelse 

mødte han en række personer og prædikede ved to gudstjenester. En række konkrete planer kom 

der ud af besøget: 

a) Peter Fischer-Nielsen deltager i Guildfords stiftpræstestævne 6. til 8. juli 2021. 

b) Guildford Cathedral vil evt. invitere repræsentanter fra Viborg Domkirke på besøg med 

henblik på at etablere et bånd mellem de to domkirker. 

c) Pilgrimspræst Christian Bjerre vil evt. blive inviteret til Guildford med henblik på at 

erfaringsudveksle på pilgrimsområdet. En fælles pilgrimsvandring overvejes. 

d) Det undersøges, om biskopperne fra de to stifter kan deltage i ordinationsgudstjenester 

hos hinanden. 

e) Der udarbejdes informationsmateriale om de to stifter med henblik på at fremme 

udvekslingsaktiviteter. 

f) Mulighederne for et genbesøg fra Cranleigh Provsti til Viborg Østre Provsti undersøges. 

 

7. Ansøgninger  

a) Ansøgning om studieophold ved NEST, Beirut 

Der gives afslag, da det ikke er relevant for Viborg Stift. 

 

b) Ansøgning om støtte til migrant- og flygtningesommerlejr 

Stiftsudvalget ønsker at støtte med 8.000 kr., da der deltager asylansøgere fra Viborg Stift. 

Peter Fischer-Nielsen undersøger om lejren gennemføres og sørger for, at pengene 
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overføres. 

 

c) Ansøgning om støtte til tænketank for forfulgte kristne 

Ansøgningen er også sendt til stiftsrådet, som har behandlet ansøgningen og besluttet at 

støtte tænketanken, hvorfor vi i stiftsudvalget ikke foretager os videre i sagen.                 

 

8. Orientering fra stiftspræsten 

Peter Fischer-Nielsen orienterede om aktuelle aktiviteter. 

 

9. Workshop ved stiftspræstestævnet 11. - 12.08 

Hvis stævnet gennemføres, bliver det med disse temaer: Kirke og samfund, kirke og politik, 

sjælesorg. Stiftspræsterne arrangerer workshops, der skal passe til temaerne. I forhold til vores 

stiftsudvalg kunne mulige emner være: offentlighedsteologi, rettighedstænkning, religionsfrihed, 

forfulgte kristne, sjælesorg i relation til asylansøgere og migranter, samfundets syn på religion og 

mission. 

 

10. Møde i stiftet vedr. indsatser over for farsitalende 

Peter Fischer-Nielsen har været til møde med repræsentanter fra Sct. Johannes Kirke i Herning og 

Biskop Henrik Stubkjær. Der planlægges et møde med repræsentanter fra kirker i stiftet, der har et 

arbejde blandt farsitalende med henblik på at styrke samarbejdet. Årets forbønsgudstjeneste har 

fokus på Iran. Karin Vestergaard og Peter Fischer-Nielsen arrangerer et møde. 

 

11. Udvalgets arbejde efter Corona-krisen 
Der er intet særligt at bemærke. 

 
12. Rapport fra arbejdsgrupperne 

 

a) Mellemkirkelige AG 

 Kirkevandringskoncept ligger klart og tages op ved lejlighed. 
 

b) Missions AG 

 Intet nyt. 
 

c) Religionsmøde AG 

 En gruppe deltog i Krop-Sind-Ånd Messe i Aalborg. Der arbejdes på, at folkekirken 
kan være synlig på lignende messer i Viborg Stift. 

 Besøgsrunde i gang: En somalisk kulturforening i Viborg blev besøgt. Et besøg hos 
imamen i Skive måtte aflyses på grund af corona. 

 Oplæg om gymnasietemadage er sendt ud. 
 

d) Asyl og flygtninge AG 

 En vandring med elever fra Silkeborg Højskole og beboere på Kærshovedgård 
måtte aflyses på grund af corona. Ideen tages op igen senere – evt. i foråret 2021. 

 Der arbejdes fortsat med kontakten til østeuropæiske indvandrere. 
 

13. Studierejsen Sønderjylland og Sydslesvig 
Studierejsen forsøges gennemført trods corona-situationen. Provstierne opfordres til at udsende 
invitationen til præster og menighedsråd. 
 

14. Dagsorden for stiftskonference den 18. juni 2020 
Til dagsorden: 
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 Behandling af nyt kommissorium 

 Opsamling/status. Hver arbejdsgruppeformand udarbejder et bilag med overblik 
over aktiviteter og opgaver.  

 Forbønsgudstjeneste 
 

15. Studietur for stiftsudvalget 
Studieturen i 2020 aflyses. Det drøftes i det nye stiftsudvalg efter sommerferien, om der kan 
afholdes en studietur for udvalget i 2021. 

 
16. Årshjulet 2020 

Workshop på stiftspræstestævne: 12. august. 
 

17. Kommende møder i stiftsudvalget. Forslag til konferencen. 
Forslag: 25. august kl. 14.30-18.30  
Forslag: 17. november kl. 14.30-18.30 

 
18. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 
 

 


