
Referat fra møde i stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde 

Torsdag den 31. oktober 2019, Højbjerg 

Tilstede: Gert-Oluf Schwarz Lausten, Nils Iver Juul, Steffen Nørregaard, Peter Fischer-

Nielsen, Vilhelm Værge 

Afbud: Karin Vestergaard 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 28. juni 

Referatet blev godkendt. 

3. Økonomi 

Der er pr. 30. oktober brugt cirka 88.073,31 kr. ud af budgettet på 157.000 kr. 

Der bevilliges 10.000 kr. til Bording Bibelcafe, der har fremsendt en ansøgning. 

Der bevilliges op til 13.659 kr. til tolkekuffert. Det undersøges, om de to Viborg-provstier 

hver vil bidrage med en tredjedel til udgifterne. 

Udgifterne til Nigeria-rejsen overstiger formentligt de budgetterede 5.000 kr. 

Budget 2020 er sendt til stiftet. 

4. Opfølgning på kommunikationsdebatten på stiftskonferencen 2. oktober 

Stiftets kommunikationsafdeling arbejder på ensartede skabeloner. 

Det er vigtigt, at stiftsudvalget er afsender på alle arbejdsgruppernes aktiviteter. 

I debatten blev det tydeligt, at vi har brug for et kortere og klarere navn. 

5. Oplæg til temadebat om udvalgets formål og bl.a. provstikomiteernes forandring 

Stiftspræsten laver et samtaleoplæg til kommende stiftsudvalgsmøde. Herefter udarbejdes 

et endeligt oplæg til stiftskonferencen i januar. 

6. Orientering fra stiftspræsten 

Stiftspræsten orienterede om sine aktiviteter. Særligt den vellykkede inspirationsaften om 

mødet med østeuropæiske indvandrere har krævet meget opmærksomhed. 

7. Venskabsstifter 

Viborg Østre Provstis præster havde et vellykket besøg i Guildford i oktober. Der er 

inviteret på genbesøg. Der blev mulighed for at møde den nye kontaktperson Martin 

Booth. 

Niels Iver Juul og Peter Fischer-Nielsen har fået visum til Nigeria og rejser den 9. til 18. 



november. Et godt program for besøget er udarbejdet. 

8. Justering af forretningsordenen 

Forretningsordenen er justeret, så det fremgår, at vi har fire faste arbejdsgrupper. Vilhelm 

Værge gennemgår forretningsordenen og laver forslag til sproglig og indholdsmæssig 

tilretning. 

9. Kommende aktiviteter 

Kirkevandring afholdes i Lemvig den 9. november. 

Forbønsgudstjeneste afholdes den 24. november. 

10. Dagsorden for stiftskonference 21. januar 

Punkter: 

Temadrøftelse om navn og formål 

Orientering om ny forretningsorden 

Præsentation af årsrapport 

Orientering om budget 2020 og 2021 

Briefing fra rejse til Nigeria 

11. Rapport fra arbejdsgrupperne 

AG Økumeni: 

Fokus på venskabsmenigheder. Kirkevandring i Lemvig afholdes 9. november. 

AG Mission: 

På kommende møde skal studierejsemuligheder drøftes. Der skal desuden følges op på 

mødet med provstikomiteerne. 

AG Religionsmøde: 

På sidste møde var der besøg fra organisationen Areopagos. Deltagelse på krop-sind-ånd 

messe i Herning planlægges. Besøg i stiftets moskeer planlægges. 

AG Migrant: 

Der har været afholdt inspirationsaften om mødet med østeuropæiske indvandrere. Der 

planlægges en vandretur for beboere på Kærshovedgård i samarbejde med Silkeborg 

Højskole. 

12. Studierejser 

AG Økumeni vil gerne komme med et forslag til studierejse i 2021 – fx til Egypten og/eller 

Rumænien. AG Mission er interesseret i at planlægge en studierejse til Etiopien. 



Det vil være ønskeligt med en tur til Nigeria på et senere tidspunkt. 

13. Studieturen 2020 

En firedages studierejse til de baltiske lande i uge 40 2019 for stiftsudvalget og 

arbejdsgrupperne blev foreslået. Vilhelm Værge og Niels Iver Juul arbejder videre med et 

oplæg. 

14. Årshjulet justering 

Studietur 2020 tilføjes. 

15. Næste møde 

Næste møde: 9. januar kl. 10-12. Foreløbige dagsordenpunkter: 

Årsrapport 2019 (oplæg ved stiftspræsten) 

Forberedelse af temadebat til stiftskonferencen (oplæg ved stiftspræsten) 

Gennemgang af forretningsorden (oplæg ved Vilhelm Værge) 

Studierejse 2021 (oplæg ved Vilhelm Værge og Niels Iver Juul) 

16. Eventuelt 

Der afholdes årligt møde om det mellemkirkelige arbejde i Vejle, fredag den 7. februar til 

lørdag den 8. februar. Vilhelm Værge, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Peter Fischer-Nielsen, 

Niels Iver Juul. Yderligere inviteres en person fra AG Økumeni. Vilhelm Værge sørger for 

tilmelding. 


