Til alle menighedsrådsmedlemmer, valgmenighedsbestyrelser, provstiudvalgsmedlemmer, præster
og al kirkebetjening i Viborg Stift

Stiftsmenighedsrådsstævne
lørdag den 20. maj 2017
i Viborg Domkirke
og BDO-Loungen

Lørdag den 20. maj 2017 indbydes alle menighedsrådsog provstiudvalgsmedlemmer med ægtefæller samt al
kirkebetjening i Viborg Stift ligeledes med ægtefæller til
stiftsmenighedsrådsstævne i Viborg.
Vi samles kl. 10.00 i Viborg Domkirke til altergangsgudstjeneste, der samtidig er Landemodegudstjeneste med
provstekreering af Ole Rasmussen, ny provst i Lemvig
Provsti . Stiftets præster indbydes til at deltage.
Kl. 12.00 er der spisning i BDO-Loungen, Viborg.
Efter middagen er der velkomst og kort tale ved biskoppen. Herefter oplæg om reformationen ved skuespiller
Caspar Koch.
Under kaffepausen vil der være lejlighed til at besøge
forskellige stande og udstillinger ved stiftsudvalgene og
stiftsmedarbejderne.
Efter kaffepausen underholder ”Den Danske Salme Duo”
med indlagt fællessang til sidst, hvorefter biskop Henrik
Stubkjær siger farvel og tak for denne gang.
______________________
Mødeudgifterne vil blive afholdt af Viborg Stiftsråd via
det bindende stiftsbidrag. Udgifter til rejse og fortæring
kan afholdes af kirkekassen. Prisen for middag (2 retter)
incl. vin eller vand samt eftermiddagskaffe med brød andrager 384,- kr. pr. person.
Formanden for menighedsrådet, provstiudvalget eller valgbestyrelsen bedes venligst så snart som muligt fordele indbydelsen til de inviterede.
Vi beder om samlet tilmelding for hvert menighedsråd, valgmenighedsbestyrelse eller provstiudvalg snarest og senest
mandag den 1. maj 2017 på følgende link:
https://goo.gl/forms/peHAwvNdeFmanTpT2 eller via Viborg
Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk
Vi glæder os til at se så mange som muligt ved stiftsstævnet.
Det har altid været en god tradition, at også ægtefæller
deltager.
Viborg Bispegård, januar 2017
Biskop Henrik Stubkjær

PROGRAM FOR DAGEN
Kl. 10.00

Kl. 12.00

Landemodegudstjeneste i Domkirken
ved biskop Henrik Stubkjær.
Kreering af provst Ole Rasmussen, Lemvig Provsti.
Spisning i BDO-Loungen, Tingvej 6, Viborg

Kl. 13.15

Velkomst og orientering ved biskoppen samt
uddeling ”Hans Tausen-Prisen – Viborg Stiftsråds
Initiativpris”.

Kl. 13.40

Oplæg ved Caspar Koch om reformationen

Kl. 14.40

Kaffepause og stande ved stiftsudvalgene og
stiftsmedarbejdere

Kl. 15.25

Underholdning ved ”Den Danske Salme Duo”

Kl. 16.00

Farvel og tak for denne gang ved biskoppen
Den danske Salmebog bedes medbragt

