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Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde 

Konference den 24. januar 2019 kl. 15.30 – 18.30 i landemodesalen i bispegården. 

REFERAT 

Deltagere:  Peter Fischer-Nielsen, Niels Iver Juul, Karin Vestergaard, Steffen Nørregaard, 

Gert-Oluf Schwarz Lausten,  Grete Bækgaard Thomsen, Ole Andersen, 

Kristine Jersin, Lindvig Osmundsen, Vilhelm Værge 

Fraværende: Else Højvang. 

 

1. Valg af dirigent 

Gert-Oluf Schwarz Lausten blev valgt som dirigent. Peter Fischer-Nielsen blev valgt 

som referent.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra konferencen 4. september 2018 (Se bilag 1) 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Stiftspræstens orientering (Se bilag 2) 

I den kommende tid har Peter Fischer-Nielsen bl.a. fokus på Global Kirke-

programmet for Himmelske Dage, Guildford- og Nigeria-relationerne og 

engelsksprogede gudstjenestetilbud i Viborg-provstierne. Derudover en del 

mødeaktivitet i de forskellige arbejdsgrupper, oplæg og foredrag og opstart på FUV-

kursus om folkekirken og nydanskere. 

 

5. Økonomi og Budget 2019 og budgetstyring (se bilag 3) 

2018-budgettet blev overskredet med cirka 35.000 kr. Underskuddet blev dækket af 

en ekstrabevilling fra stiftsrådet. Fremadrettet er der behov for en tættere 

økonomiopfølgning, og udgifter skal godkendes i stiftsudvalget. I år er der ansøgt 

om en budgetramme på 157.000 kr. En besøgsrejse til Nigeria er først kommet med 

i budgettet for 2020. Stiftsudvalget udsender en detaljeret økonomiramme sammen 

med referatet.  

 

6. Årsrapport 2018 

Vilhelm Værge havde kort inden mødet udsendt et udkast til rapporten på baggrund 

af indsendte bidrag fra arbejdsgrupperne. Rapporten blev kommenteret, og Vilhelm 

Værge indleverer den endelige rapport. 

7. Evalueringer 

 Studietur Libanon, oktober 2018. 
Det var et godt program, og det var udbytterigt at rejse sammen. Det havde 
været fint med et menighedsbesøg. To rapporter fra turen er udarbejdet og lagt 
ud på stiftsudvalgets hjemmeside, ligesom de er delt i Facebook-gruppen. Der 
var ros til Vilhelm Værge og Steffen Nørregaard for deres store arbejde med at 
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arrangere og gennemføre turen. Turen var en lavpristur, hvorfor hotelstandarden 
var i den absolut lave ende. 
 

 Forbønsgudstjeneste oktober 2018. 
Der er kommet gode tilbagemeldinger på gudstjenesten. 151 personer deltog i 
gudstjenesten, herunder mange med anden etnisk baggrund. Fint med 
indgangsprocessionen og sangindslaget fra Kærshovedgård. Der blev indsamlet 
3.250 kr. til Mission Afrikas arbejde i Nigeria. Man kan overveje at udvide 
gudstjenesten med nadver. Koordineringen med Viborg Domkirkes præster er 
vigtig forud for kommende gudstjeneste. 
 

 Stiftsstævne 11 november 2018.  
Det var et udmærket program, men der var kun 45 deltagere til stævnet.  
 

 Menighedsrådenes dag 17. november workshop. 
Vi afholdt en workshop, der fik gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Flere af 
deltagerne var i gang med aktiviteter relateret til flygtninge og indvandrere. Flere 
udtrykte forbavselse over det store arbejde, der finder sted i udvalget. 

 
8. Himmelske Dage Hvad kan vi bidrage med? (Bilag 4: Global kirke) 

Stiftsudvalget får mulighed for at stå i en stand på Mulighedernes Marked. De 
forskellige stiftsudvalg deler denne stand. Vi skal levere tekst til et postkort, der 
formulerer visioner. Det blev foreslået, at ”Mød din nabo” bliver brugt som overskrift. 
Peter Fischer-Nielsen leverer den endelige tekst. Peter Fischer-Nielsen er 
koordinator af Global Kirke-teltet, som har et alsidigt program med mange relevante 
programpunkter. 

 
9. Kommende aktiviteter  

 Studietur til Libanon for menighedsrådsmedlemmer marts 2019. 
Turen er fuldtegnet. Desværre er der kun fire deltagere med fra de provstier, 
som var målgruppe for turen. Første af to orienteringsaftener er afholdt. Gert-
Oluf Schwarz Lausten og Vilhelm Værge deltager fra stiftsudvalget. 
 

 Forbønsgudstjeneste. 
Det er samme udvalg, som sidst, der planlægger kommende gudstjeneste: Karin 
Vestergaard, Lindvig Osmundsen, Inge Rørbæk og Peter Fischer-Nielsen. Karin 
Vestergaard indkalder til udvalgsmøde. 
 

 Muligt stiftsstævne november 2019 med venskabsrelationer til Guildford og 
Nigeria som tema. 
Det blev besluttet at udskyde stiftsstævnet til 2020 grundet Himmelske Dage og 
stiftsmenighedsrådsstævnet i september. På et af de kommende møder 
fastlægges datoen for stævnet og tema. 

 
10. Årshjul 2019 (Bilag 5) 

Følgende blev tilføjet: 

Himmelske Dage 30-5 til 2-6.  

Stiftskonference onsdag den 2-10 kl. 15.30. 

Afskedsseminar i Guildford 13. juli. 

11. Orientering fra 

 AG Mellemkirkeligt Arbejde. 
Der arbejdes på at arrangere en kirkevandring i Lemvig i løbet af 2019. I 
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samarbejde med AG asyl og migrantarbejde skal der kigges på indsatsen over 
for østeuropæiske indvandrere. 
 

 AG Mission. 
Der afholdes møde med provstikomiteerne 25. september i Sunds Sognegård. 
Der har i gruppen været talt om på et tidspunkt at afvikle et stiftsstævne om 
Kina. 
 

 AG Religionsmøde. 
Repræsentanter fra de forskellige gymnasier inviteres til et møde 14. marts kl. 
16 i Bispegården, hvor de vil blive orienteret om erfaringerne fra ritual-dagen i 
Ikast. Der skal gøres et arbejde for at knytte kontakt til de forskellige imamer i 
stiftet. Der arbejdes på at finde yderligere et medlem til arbejdsgruppen. 
 

 AG Asyl- og migrantarbejde. 
Gruppen har været på ekskursion til Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe 
Stift og arrangerer i den kommende uge en ekskursion til Nørrelandskirken i 
Holstebro. Der er behov for at skabe et overblik over, hvad der sker på området i 
stiftet.  
 

12. Venskabsstifterne – Guildford og Nigeria – Initiativer i arbejdet fremover. 

Herunder gudstjeneste med biskop Musa og efterfølgende møde med ham 

den 26.05 i Houlkær kirke og kirkecenter.  

Et udvalg bestående af Niels Iver Juul, Gert-Oluf Schwarz Lausten og Peter 

Fischer-Nielsen er allerede nedsat. De vil arbejde videre med et udspil til program 

for den 26. maj. Vi er inviteret med til afskedsseminar for Andrew Wheeler i juli. Der 

er budgetteret med to deltagere, som bliver Vilhelm Værge, Peter Fischer-Nielsen 

eller Steffen Nørregaard. 

 

13. Udvalgets struktur og arbejdsform. Er den hensigtsmæssig? Drøftelse. 

Punktet udskydes til næste konference, hvor det placeres tidligt på dagsordenen. Et 

udvalg nedsættes, der forbereder et oplæg. Udvalget består af Grethe Bækgaard 

Thomsen, Karin Vestergaard og Vilhelm Værge. Karin Vestergaard indkalder til 

mødet.  

 

14. Kommunikation 

Henrik Helms inviteres med på en stiftskonference til en snak om kommunikation. 

Peter Fischer-Nielsen inviterer Henrik Helms til mødet og forbereder sammen med 

ham og Steffen Nørregaard et oplæg vedr. kommunikation. (Punktet sættes på 

dagsordenen ved konferencen 2.10.) 

Peter Fischer-Nielsen udsender fremadrettet en kort skrivelse om 

stiftsudvalgsarbejdet til stiftets provstemøder. 

 

15. Meget korte orienteringer  

 Mellemkirkeligt Råd 

Der er mulighed for, at der kommer strukturændringer af MKR’s arbejde. Der har 

været afholdt studietur i Bruxelles i november med besøg hos bl.a. EU-

politikere, den danske ambassadør og Conferences of European Churches. 
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 Folkekirkens Mission 

Se ovenfor – strukturændringerne vil formentlig også komme til at påvirke 

arbejdet med Folkekirkens Mission. Der blev udtrykt ærgrelse over, at 

missionskonferencen er blevet nedlagt.  

 

 Folkekirkens Migrant-samarbejde 

Folder blev omdelt. 

 

 Folkekirke og Religionsmøde 

Folkekirke og Religionsmøde kan også blive påvirket af strukturændringerne 

nævnt ovenfor. 

 

 Folkekirkens Nødhjælp 

Der er fokus på 1) at redde liv, 2) opbygge robuste lokalsamfund og 3) forhindre 

ekstrem fattigdom. 

 

 Danske kirkers Råd  

I november blev der afholdt fællesmøde om Himmelske Dages temaer tro, 

samfund og folkelighed. Billetter til Himmelske Dage kan købes på 

hjemmesiden. Himmelske Dage kommer fremadrettet til at ligge under 

Københavns Stift med statslig finansiering. Ole Andersen deltager i Kirkeligt 

Samråd for Åndsfrihed, der afholdes i april. Henrik Stubkjær trækker sig til maj 

som formand for DKR. 

 

16. Deltagelse i møder mv. underfor stiftet 

 Lørdag den 30. marts afholder Folkekirke & Religionsmøde møde i Fredericia: 

”Når religionsmødet flytter ind i kirkerummet.” 

 Torsdag den 7. februar har Udenrigsministeriet inviteret til møde om indsatsen 

over for trosfrihed. Niels Iver Juul deltager eventuelt, og Peter Fischer-Nielsen 

skriver en optaktsanalyse til Kristeligt Dagblad.  

 

17. Næste møde 

25. april 2018 kl. 15.30. 

 

18. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 


