
Stiftsudvalget for Mission Økumeni og 
Religionsmøde 
Stiftsudvalgsmøde d. 26. marts 2019 
Hos Steffen 

Til stede: Vilhelm, Karin, Gert-Oluf, Niels Iver og Steffen 
(referent) Peter fraværende (sygemeldt) 

1. Godkendelse af referat for sidste møde Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 7 pkt. 9 udgår. 

3. Økonomi 
 

Penge afsat til stiftsstævne kan i stedet anvendes til 

finansiering af kontaktrejse til Nigeria for Niels Iver og 

Peter. 

 

4. Venskabsstifter generelt 
a gudstjeneste og møde d. 26. maj med 
ærkebiskop Musa 

              b aftaleudkast med LCCN 

Debat om begrebet venskabsstift. Lidt tvivl om hvor 
meget det indbefatter. Evalueres med stiftspræsten. 
a: Gudstjenesten er d. 26. maj kl. 10:30 i Houlkær Kirke. 
Bagefter frokost og drøftelse med Musa om fremtidigt 
samarbejde. Stiftsudvalget deltager. 
b: Udkast til aftale gennemgået. Der er en vis skævhed i 
niveauerne. LCCN er en i princippet landsdækkende 
organisation (den er dog ikke repræsenteret i alle 
delstater) Viborg Stift er kun ét af 10 danske stifter. Den 
naturlige aftalepartner skulle i princippet være Den 
danske Folkekirke. 

5. Himmelske dage i Herning 
              30. maj – 2. juni 

Alle stiftsudvalg har et fælles telt. Vi skal udarbejde en 
vagtplan, der skal tilstræbe tilstedeværelse af 
repræsentanter fra alle arbejdsgrupper så vidt muligt i 
hele perioden. 
Hver arbejdsgruppe udarbejder en flyer om sit 
aktivitetsområde. 
Stiftspræsten har bedt Missionsgruppen om 4000 kr. til 
Global kirkes ungdomsfest. Beløbet tages af 
arbejdsgruppens rådighedsbeløb. 

6. Kommende aktiviteter og møder  Konference d. 25. april.  

 Kirkevandring i Lemvig i august  

 Forbønsgudstjeneste 24. november.  

 Provstikomitéerne fælles møde i Sunds 25. 

september.  

 Stiftsmenighedsrådsstævne d. 9. september 

 

7. Stiftspræsternes fællesmøde Orientering og almindelig drøftelse. 

8. Stiftsrådets visionspapir Karin sender visionspapiret med sine noter til alle 
medlemmer. Vi skriver sammen over mail, så vi også får 
Peter med i arbejdet. 



9. Struktur og mødeform i udvalget Bilaget drøftet. Mange gode pointer. Peter har 
kommenteret vedr. stiftspræstens rolle i udvalget. Der var 
enighed om, at det skal indarbejdes i forretningsordenen.  
Steffen laver udkast til ajourført forretningsorden, der 
drøftes over mail og forelægges på næste konference d. 
25. april. 

10. Emner til stiftskonference  Revision af forretningsorden 

 Himmelske dage 

 Workshop til stiftsmenighedsrådsstævne. 

 Stiftsstævne i 2020.  

 Visionspapir til orientering.  

 Venskabsstifter.  

 Libanontur marts 2019. 

11. Nyt fra arbejdsgrupperne AG migrantarbejde har møde med den nye leder af 

udrejsecenter Kærshovedgård, Niels Johan Geil. 

12. Næste møde 4. juli kl. 10 – 12 hos Vilhelm. 

13. Eventuelt Steffen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Folkekirke og 

Religionsmøde. Han skriver til stiftsrådet. 

 /ref SN 

 


