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Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 

Referat fra konference den 2. oktober 2019 kl. 14.30–18.30 i Landemodesalen i Bispegården 

Afbud: Inge Rørbæk. 

1. Kommunikation og orientering 

 Henrik Helms gav et indblik i stiftets kommunikationsarbejde og præsenterede stiftets nye 
kommunikationsstrategi. Visionen er at dele inspiration, begejstring og eftertænksomhed 
for at give alle i Viborg Stift et fælles ejerskab af folkekirkens liv og vækst. Der er fokus på 
at udvikle de interne platforme – bl.a. på lyd- og billedsiden. Samtidig er det også ønsket at 
være mere synlig i eksterne medier. 
 

 Anne Katrine Ebbesen (koordinator i Folkekirkens Migrantsamarbejde) fortalte om 
arbejdets nye hjemmeside og tankerne bag. Der er fokus på at gøre budskaberne mere 
skarpe og målgruppeorienterede og at gøre kommunikationen mere konsistent og 
genkendelig. En af de vigtigste indgange på hjemmesiden er punktet ”Værktøjskassen” 
med konkrete redskaber og inspiration. På siden migrantmenigheder.dk kan man finde alle 
migrantmenigheder, placeret på et danmarkskort. Folderen ”Den nydanske folkekirke” blev 
omdelt. 
 

 Henrik Helms delte konkrete tanker, forslag og input til stiftsudvalgets kommunikation: 
o Fontstørrelse og skrifttyper i pressemeddelelser kan varieres for at skabe 

opmærksomhed. 
o Det kan overvejes at bruge samme afsender på al kommunikation (stift eller 

folkekirken). 
o Farven på folkekirkelogoet kan med fordel være blå, da det er den variant, som 

stiftet bruger. 
o Billeder er altid godt. Der kan tilgås billeder på folkekirken.dk, og stiftet arbejder 

også på at tilbyde billeder. Derudover der flere gratis fotodatabaser på internettet. 
o Det er vigtigt, at materialet er printvenligt – også på en halvdårlig printer. 
o Stiftsudvalgets navn er i sig selv lidt svært og langt at kommunikere. 
o Det nye stiftsnyhedsbrev kan benyttes til at få kommunikationen længere ud. Der 

er segmentering både på faggruppeniveau og interesseniveau. 
o Henrik Helms stiller sig gerne til rådighed for sparring. 

 

 Afslutningsvis var der en drøftelse, hvor følgende emner blev berørt: 
o Skabeloner – det bliver der næppe udviklet på stiftsniveau, men der kommer mere 

rådgivning omkring logovalg, fælles kommunikationselementer etc. 
o Afsender på kommunikation – det bør overvejes, om vi skal have en fælles 

afsenderlinje på vores materiale. 
o Udvalgets navn – det kan overvejes, om vi skal have et andet og mere 

kommunikerbart navn. 
o Udbredelse – relationer er en vigtig nøgle. Det er vigtigt hver gang at overveje, 

hvilke platforme målgruppen befinder sig på. 
o Stiftsudvalget samler op på drøftelsen på kommende møde. 

 

2. Valg af dirigent 

Grete Bækgaard Thomsen blev valgt som dirigent. 
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3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat fra 25. april 2019 

Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 

I forretningsordenen (der blev udsendt sammen med referatet) står der, at stiftsudvalget 

nedsætter tre arbejdsgrupper – men i realiteten er der fire grupper. Forretningsordenen justeres, 

så den passer med virkeligheden. 

Standen på Himmelske Dage var utilfredsstillende. 

 

5. Siden sidst (Menighedsrådsstævne) 

Der var fin interesse omkring stiftsudvalgets stand. Tidsrammen kunne godt have været større. 

Karin, Gert-Oluf og Peter uddelte materiale. Der kunne med fordel have været flere med fra 

arbejdsgrupperne, så vi kunne have fået snakket med endnu flere deltagere. Generelt var der et 

skuffende lavt deltagerantal til stævnet. 

 

6. Orientering fra stiftspræsten (herunder økonomi) 

Peter henviste til aktivitetsrapporten. Gert-Oluf foreslog, at der blev gjort mere opmærksom på 

stiftsudvalget Facebook-gruppe. 

Den økonomiske situation blev gennemgået. Pr. 1. juli er cirka halvdelen af budgettet brugt. 

 

7. Venskabsstifter Viborg Stift (Nigeria og Guildford, UK)  

Guildford: Tre provstiers præster besøger Guildford i 2019. Der er ved at blive udpeget en ny 

kontaktperson i Guildford. Vilhelm besøgte Guildford i juli til afskedsseminar for Andrew Wheeler. 

Det vil være ønskeligt at få hyppigere besøg  

LCCN, Nigeria: En aftale forventes færdiggjort ved Niels Ivers og Peters besøg i november. Målet 

med besøget er derudover at knytte kontakter til personer og menigheder, som LCCN ønsker at 

engagere i vores venskabsforbindelse og at drøfte kommunikationsmuligheder med den 

kommunikationsansvarlige i LCCN. 

 

8. Beretninger fra arbejdsgrupperne  

 AG Mellemkirkeligt arbejde:  

o Simon er nyt arbejdsgruppemedlem.  

o Der arrangeres kirkevandring den 9. november i Lemvig, hvor alle velkomne til at 

deltage. Der er kommet en henvendelse fra Biskop Thomas, Egypten i forhold til at 

støtte et projekt omkring verdensmålene. Niels Iver og Simon udformer en 

ansøgning til stiftet, der kan behandles på kommende stiftsudvalgsmøde. Inden 

stiftsudvalgsmødet skal den vurderes i stiftet. Et beløb kan evt. bevilliges fra 

Himmelske Dage-budgettet, alternativt stiftsudvalget.  
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o Den 24. oktober arrangeres der i Bjerringbro inspirationsdag omkring mødet med 

østeuropæere. 

 

 AG Mission 

o Der blev 25. oktober i Sunds afholdt fællesmøde for provstikomiteerne for mission. 

Det er især provstivolontørarbejdet, der er fokus på i provstierne. Deltagerne på 

rejsen til Libanon var også inviteret med, og der var oplæg fra rejsen. En større 

drøftelse omkring provstikomiteernes selvforståelse blev ikke nået. AG Mission 

ønsker fortsat at koordinere kontakten, selvom nogle af komiteerne også er 

optaget af mellemkirkeligt arbejde og religionsmødearbejde. En temadrøftelse 

forberedes til et kommende konference. Her skal det drøftes, hvad vores 

grundlæggende arbejdsopgave er, og hvad formen for vores arbejde er – herunder 

hvad vores navn er. 

o Stiftsrejsernes placering blev drøftet. Det blev foreslået, at stiftsudvalget løbende 

placerer ansvaret rejser i de arbejdsgrupper, der er mest relevant i forhold til 

rejsemål og tema. Stiftet har accepteret at, vi fortsat kan foreslå menighedsråd at 

yde tilskud på 5.000 kr. til rejsedeltagerne, såfremt de efterfølgende holder 

foredrag i sognet. 

 

 AG Religionsmøde 

o Anders er nyt arbejdsgruppemedlem. 

o Den 24. september blev der afholdt kort-kursus i Viborg omkring religion i Danmark. 

Målgruppen var gymnasielærere og provster. Der var få deltagere, men en positiv 

stemning. Der var foredrag ved Marianne Qvortrup Fibiger (AU) og efterfølgende 

drøftelse om fremtidige samarbejdsmuligheder.  

o På kommende møde er der besøg fra Thomas Frovin fra Areopagos med henblik på 

en drøftelse omkring nyåndelighed. 

o Der planlægges en besøgsrunde til moskeer i stiftet. 

 

 AG Asyl- og flygtningearbejde 

o Der har været afholdt møde med Niels Johan Geil, lederen på Kærshovedgård og 

biskop Henrik Stubkjær. Det kan overvejes, om vi fra stiftsudvalgets side kan yde et 

tilskud til Bibelcafeen i Bording. Lindvig udarbejder en ansøgning til kommende 

stiftsudvalgsmøde. Der arbejdes på at tilbyde et socialt program for dem, der er på 

Kærshovedgård. Et program er under udarbejdelse i samarbejde med Silkeborg 

Højskole. 

9. Meget korte orienteringer  

 Mellemkirkeligt Råd 

Jonas Jørgensen er ansat som akademisk medarbejder med fokus på arbejdet med mission, 

offentlighedsteologi og europæisk samarbejde. Økonomiprocedurerne strammes op efter 

den store svindelsag i Danske Kirkers Råd. Der er søgt om 2 millioner kr. fra Fællesfonden 

med henblik på at bevare migrantarbejdet på samme niveau som nu. 
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 Folkekirke & Religionsmøde 

Der har netop været afholdt møde. Mødet blev indledt med et glimrende foredrag ved 

stiftspræsten for åndeligt søgende i Ribe Stift. Der er endnu ikke nogen officiel udmelding 

omkring fremtiden for Folkekirke & Religionsmøde. Karin deltog i afskedsreception for Kåre 

Schelde, hvor der var et spændende foredrag ved Notto Thelle. Kristent Muslimsk 

Samtaleforum afholdes i november med deltagelse af Karin og Kristine. 

 

 Folkekirkens Nødhjælp 

Der er rådsmøde i den kommende tid. 

 

 Danske kirkers Råd  

Der er møde 26. oktober, hvor Ole deltager. Der var god tilslutning til Himmelske Dage på 

Heden. Rådet har været udsat for svindelangreb og mistet 1 million kr. Efterfølgende er 

retningslinjerne strammet op. 

10. Forbønsgudstjeneste Domkirken 24-11-2019 

Henrik Stubkjær er liturg, og pastor Alren Soosaipillai fra den katolske kirke er prædikant. Efter 

gudstjenesten er der en samling for alle arbejdsgruppemedlemmer med spisning. Ægtefæller er 

også velkomne. Karin sender en invitation ud. 

11. Studietur 2020 

Forskellige forslag kom på banen. Konkrete skriftlige forslag kan sendes til Vilhelm inden 28. 

oktober, hvorefter de behandles på kommende stiftsudvalgsmøde. 

12. Stiftsstævne 2020 

Der har været forslag om at holde et stiftsstævne med fokus på relationen til Guildford og evt. 

også Nigeria. Den nye koordinator i Guildford kan inviteres. En anden mulighed er at lave et 

stævne med fokus på den nydanske folkekirke. Der kan evt. afholdes to stiftsstævner. AG økumeni 

går videre med det første forslag, og AG asyl og migrant arbejder videre med det andet forslag. 

13. Årshjul (pr. 30.10.19) Tilretning. 

Evt. rettelser kan sendes til Vilhelm. 

14. Næste konference  

Næste møde afholdes 21. januar 2020. 

Den større drøftelse om stiftsudvalgets arbejde og identitet forberedes til efterfølgende møde, der 

fastsættes til 28. april kl. 14.30 til 18.30. 

15. Eventuelt 

Karin omdelte invitation til møde 9. oktober med den pakistanske gæst Sumbal Javed. Mødet er 

arrangeret af Danmission i Viborg Stift og Pakistan Landekreds. 


