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Referat fra møde i Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift 

Onsdag den 29. august 2018 kl. 15.00 – 17.00  

Hos Steffen Nørregaard, Sahl 
 
 
Til stede: Vilhelm Værge, Steffen Nørregaard, Peter Fischer-Nielsen 
Afbud fra: Niels Iver Juul, Karin Vestergaard, Gert-Oluf Schwarz Lausten 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Sidste møde 14-6 2018 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Økonomi 

Der er cirka 60.000 kr. tilbage af 2018-budgettet. Da der vil komme en del udgifter i 

efteråret, sender stiftspræsten en ansøgning til stiftet vedr. dækning af udgifter til 

temadagen på Ikast-Brande Gymnasium den 10-9. Stiftsudvalget har ikke mulighed for at 

dække udgifter ud over det allerede bevilligede.  

 

4. Vision for stiftsudvalgets arbejde (evt. nedsættelse af arbejdsgruppe) 

Formuleringen fra stiftets arbejdsgruppe for visioner blev drøftet. Stiftsudvalget ønsker, at 

formuleringen kommer til at ligge tættere på en sognevirkelighed. Vilhelm Værge udsender 

sammen med dagsordenen for stiftskonferencen 4-9 et udkast af en anden formulering. 

Stiftspræsten undersøger inden mødet, hvordan stiftets videre visionsproces kommer til at 

forløbe.  

 

5. Situationen i Nigeria. Stiftsudvalgets initiativ 

Et brev blev via DAP, stiftets hjemmeside og Facebook udsendt til alle præster og 

menighedsråd tidligere på måneden i samarbejde med biskoppen. Stiftsudvalget vurderer, 

at initiativet har været meningsfuldt. 

 

6. Rapport fra stiftspræsten 

Stiftsudvalget drøftede stiftspræstens rapport. Stiftspræsten blev opfordret til at indkalde 

stiftskomiteerne for mission til et samarbejdsmøde i foråret.  

 

7. Samarbejdspartnere – hvordan griber vi det an? 

Stiftspræstens oplæg omkring internationale relationer blev drøftet. Oplægget drøftes 

videre på stiftskonferencen 4-9. Stiftsudvalget ønsker, at de internationale relationer 

forankres i stiftsudvalget med stiftspræsten som tovholder. 

 

8. Dagsorden for Stiftskonference 4-9 kl. 15.30 

Udkast til dagsorden blev drøftet, justeret og godkendt. Vilhelm Værge er forhindret i at 

deltage i mødet, da han skal have ny hofte. 

 

9. Forbønsgudstjeneste 28-10 

PR-materiale er udarbejdet og vil i den kommende tid blive distribueret. 
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10. Stiftsudvalgenes kursusdag 17-11 

Stiftsudvalgets workshop drøftes på stiftskonferencen 4-9. Vilhelm Værge er nødt til at 

træde ud af udvalget, og stiftspræsten indtræder i stedet. Steffen Nørregaard indkalder til 

næste møde i udvalget, hvor Niels Iver Juul fortsat også deltager. Evt. udstyrsbehov til 

workshoppen skal meddeles til Henning Thomsen. 

 

11. Himmelske dage 2019 

Stiftsudvalgets engagement drøftes på stiftskonferencen 4-9.  

12. Rapport fra arbejdsgrupperne 

 Arbejdsgruppe for økumeni: Rapport aflægges på stiftskonference 4-9. 

 Arbejdsgruppe for mission: Turen til Libanon i marts er nu fuldt tegnet – kun 6 af de 20 
deltagere er fra Viborg- og Salling-provstierne, som var turens oprindelige målgruppe.  

 Arbejdsgruppe for religionsmøde: Rapport aflægges på stiftskonference 4-9. 

 Arbejdsgruppe for Viborgs Stifts asyl- og migrantarbejde: Rapport aflægges på 
stiftskonference 4-9. 

 
13. Muligt nyt arbejdsgruppemedlem 

Der er forslag om et nyt medlem af arbejdsgruppen for økumeni. Hvis arbejdsgruppen for 
økumeni ønsker at indlemme vedkommende i gruppen, bifalder stiftsudvalget det. 
  

14. Libanonturen i oktober for stiftsudvalg og arbejdsgrupper 
Der er afbud til rejsen fra Lindvig Osmundsen og hans ægtefælle pga. sygdom (operation). 
Vilhelm Værge må ligeledes melde afbud pga. ny hofte. Steffen Nørregaard overtager 
rejselederansvaret for turen. 

 
15. Årshjulet justering 

Ingen justeringer bortset fra indsættelse af nyt møde. 
 

16. Næste møde 
27-11 kl. 9-11 hos Vilhelm Værge. 
Forslag til nyt møde i stiftskonference: 23. eller 24. januar 2019. Dato og tidspunkt 
besluttes på stiftskonferencen 4-9. 

 
17. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt. 


