Dato: 4. december 2019
Akt.nr. 707768
HES/bab

Til medlemmerne af Viborg Stiftsråd
Teologisk konsulent Henning Kjær Thomsen
Kommunikationskoordinator Henrik Helms
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard

REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd, onsdag den 4. december 2019 i Bispegården i Viborg
Mødet blev indledt med en kort andagt v/Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer:
Henrik Stubkjær, Thomas Frank, Carsten Hoffmann, Karsten Christensen, Erling Vingborg, Finn
Skaarup, Gert Primdahl, Jens Carl Frederik Pedersen, Karl Georg Pedersen, Gert-Oluf Schwarz
Lausten, Birgitte Refshauge Kjær, Bjarke Møller Sørensen, Lillian Storgaard, Flemming Holmberg,
Carlo Hald, Leif Skibsted Jakobsen, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen og Joan Flansmose Trelborg
(observatør for valgmenighederne)

Deltagende fra Stiftet:
Henrik Helms, Henning Kjær Thomsen, Bodil Abildgaard
Afbud fra:
Thomas Frank, Flemming Holmberg og Lillian Storgaard

Punkt

Emne

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutningspunkt

Dagsordenen blev godkendt

2.

Valg af formand for Viborg Stiftsråd
Der vil være skriftlig forslags stillelse og
efterfølgende skriftlig afstemning
Beslutningspunkt

Karl Georg Pedersen blev foreslået.
Der blev stemt skriftligt. Karl Georg Pedersen
blev valgt

3.

Valg af næstformand for Viborg Stiftsråd
Der vil være skriftlig forslags stillelse og
efterfølgende skriftlig afstemning
Beslutningspunkt

Gert Primdahl blev foreslået og valgt efter
skriftlig afstemning

4.

Valg af medlem til Budgetsamrådet
Der vil være skriftlig forslags stillelse og
efterfølgende skriftlig afstemning

Karl Georg Pedersen blev foreslået valgt efter
skriftlig afstemning
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Fastsatte møder 2020 i Budgetsamrådet oplyses
senere
Beslutningspunkt
5.

Afrapportering fra Fælles Stiftsrådsmøde i
Ribe den 2. november 2019 samt valg af
medlemmer til arbejdsgruppe for afholdelse
af Fælles Stiftsrådsmøde 2020 i Viborg
På det fælles Stiftsrådsmøde i Ribe lørdag den
2. november 2019 blev det besluttet, at Viborg
Stiftsråd skal være vært for det fælles
Stiftsrådsmøde, der holdes den 14. november
2020
Beslutningspunkt

6.

Budgetopfølgning 2019 – Bindende
Stiftsbidrag
Beslutningspunkt
Bilag 1

7.

Indkomne ansøgninger til Viborg Stiftsråd
Beslutningspunkt

Formanden redegjorde for mødets indhold.
Slides fra gennemgang af kapitalerne
medsendes referatet her
Formanden har fået flere henvendelser om
muligheden for at drøfte stiftsrådets arbejde på
næste møde. Formanden foreslog, at der
nedsættes et udvalg, der arbejder med næste
møde. Domkirken og Sognegården bookes.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Anne
Lisbeth Jepsen, Karl Georg Pedersen, Karsten
Christensen og Henrik Stubkjær. Stiftet
indkalder.
Ingen bemærkninger.

a) Ansøgning fra Stiftsudvalget for
Diakoni om støtte med kr. 93.750,00 til
Diakonikonference 2020.
Bilag 2
Ansøgningen er modtaget efter afholdt
formøde, hvorfor der ikke foreligger
indstilling fra FU til ansøgningen

Henning Thomsen redegjorde for arbejdet, som
er et forsøg på at lave en lignende konference,
som den Århus Stift har afholdt med deltagelse
af alle kommuner i stiftet og provstierne. Det
bliver over en hel dag med små kort oplæg. Det
er for indbudte personer. Der er lagt op til en
konference i 2021, som der vil komme en
ansøgning på.
Godkendt.

b) Ansøgning fra Henning Kjær Thomsen
på vegne Stiftsudvalget om Diakoni
om støtte med kr. 60.000,00 til
kommunikation i forbindelse med
Diakonikonference 2020
Bilag 3
Ansøgningen er modtaget efter afholdt
formøde, hvorfor der ikke foreligger
indstilling fra FU til ansøgningen

Godkendt.

c) Ansøgning fra Henning Kjær Thomsen Teologi for voksne er overtegnet og en stor
på vegne Teologi for Voksne om støtte succes. Der er ikke frafald og flere på venteliste.
med kr. 25.000,00 til dækning af
Godkendt
udgifter til logistik, eksternt foredrag
og juleafslutning
Bilag 4
Ansøgningen er modtaget efter afholdt
formøde, hvorfor der ikke foreligger
indstilling fra FU til ansøgningen

d) Ansøgning fra LAM om støtte til ”Den
kirkelige filmpris Gabriel”
FU indstiller støtte med kr. 3.000,00 som
tidligere år
Bilag 5

Godkendt som indstillet af FU

e) Ansøgning fra sognepræst Poul Martin
Langdahl på Arbejdsgruppen om støtte
med kr. 10.000,00 til pilotprojekt: Kursus
med retræte: ”Pastoral identitet og tro”
FU indstiller, at ansøgningen afvises, da
det ligger uden for formålet for det,
Stiftsrådet yder støtte til
Såfremt præster fra Viborg søger om
deltagelse, vil biskoppen behandle en
sådan ansøgning
Bilag 6

Indstilling af FU følges

f) Ansøgning fra Niels Iver Juul på
vegne Stiftsudvalget for Økumeni,
Mission og Religionsmøde om støtte
med kr. 5.000,00 til biskop Thomas til
deltagelse i seminar om
verdensmålene i Anarora, Ægypten
FU indstiller, at ansøgningen afvises med
henvisning til, at formålet falder uden for
det, Stiftsrådet støtter.
Stiftsrådet vil se positivt på ansøgning
om deltagelse fra et eller to medlemmer
fra Viborg Stift
Bilag 7

Indstilling af FU følges

g) Ansøgning fra Vestervig
Kirkemusikskole om tilskud på kr.
10.000,00 i forbindelse med udgivelse
af ”40” i forbindelse med
Kirkemusikskolens 40 års Jubilæum
FU indstiller, at man yder støtte med det
ansøgte beløb på kr. 10.000,00. Støtten
skal ikke være til udgivelse af
kompositioner m.v., men til fejring af 40
års jubilæet
Bilag 8

Godkendt som indstillet af FU

h) Ansøgning fra projektleder Yvonne
Alstrup på vegne Arbejdsgruppen
”Kirken på Landet” om støtte med kr.
12.000,00 til Afslutningsevent for
”Projekt Kirken på Landet” på
Skærum Mølle den 31. januar 2020.
Ansøgning sendes til Aalborg, Ribe og
Viborg Stiftsråd
FU indstiller, ansøgningen tiltrædes og at
der ydes støtte med det ansøgte beløb
på kr. 12.000,00
Bilag 9

Godkendt som indstillet af FU
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8.

i)

Ansøgning fra Steen Andreassen på
vegne Kirkernes Sociale Arbejde i
Viborg om støtte med kr. 50.000,00 til
løn for frivillighedskoordinator
FU indstiller, at ansøgningen tiltrædes
med det ansøgte beløb på kr. 50.000,00
Bilag 10

j)

Ansøgning fra FUK om støtte til
Alsang i Domkirkerne om støtte med
kr. 25.000,00
FU indstiller, at ansøgningen på de kr.
25.000,00 imødekommes, og at der ydes
støtte under forudsætning af, at der bliver
et arrangement i Viborg Domkirke.
Bilag 11

Efter en drøftelse blev der stemt. Ansøgningen
blev godkendt af et flertal. Ingen stemte imod.
Enkelte undlod at stemme.
Godkendt som indstillet af FU. Det forudsættes,
at erfaringen herfra bredes ud.

Godkendt som indstillet af FU

k) Ansøgning fra FKG om støtte til
Landsskuet 2020 med kr. 20.000,00
Bilag 12
Ansøgningen er modtaget efter afholdt
formøde, hvorfor der ikke foreligger
indstilling fra FU til ansøgningen

Gert-Oluf Schwarz Lausten og Carsten Hoffman
redegjorde for at FKG laver det praktiske
arbejde, som er stort.
Godkendt

l)

Ansøgning fra Folkekirkens
Familiestøtte om økonomisk støtte
med kr. 100.000,00 årligt i
forankringsperioden 2020 – 2022
Bilag 13
Ansøgningen er modtaget efter afholdt
formøde, hvorfor der ikke foreligger
indstilling fra FU til ansøgningen

Formanden redegjorde for, at det er oplyst, at
Folkekirkens Familiestøtte formentlig har fået
fondsmidler til projektet. Denne donation
dækker formentlig alt.
Beløbet bevilges under forudsætningen af, at
det er nødvendigt, og der ikke kommer
fondsmidler ind. Der godkendes for en 3 årig
periode.

a) Ansøgning fra Anna Bojsen-Møller,
om økonomisk støtte til Antologi
skrevet af kvindelige teologer og
præster med kr. 5.000,00
Bilag 22
Ansøgningen er modtaget efter afholdt
formøde, hvorfor der ikke foreligger
indstilling fra FU til ansøgningen

Bilag omdelt.
Bogprojekter støttes ikke, og der gives derfor
afslag

Beslutning om format for Årbog 2019
Udvalget for Årbog 2019 indstiller ”årsskriftet” til
at blive den digitale årsrevy + interviews`ene
med stiftspræsterne om visionerne.
Dertil et julekort fra biskoppen til alle
menighedsrådsmedlemmer i Stiftet med tak og
en (skjult) opfordring til at fortsætte – også efter
2020.
FU indstiller, at indstillingen fra udvalget tages til
efterretning
Beslutningspunkt

Godkendt som indstillet af FU.
Arbejdsgruppemedlemmer og
provstiudvalgsmedlemmer bør også få.

9.

Siden sidst
Orienteringspunkt
a) Meddelelser fra biskoppen og
Stiftsadministrationen

Biskoppen oplyste, at han er blevet spurgt om
de store udfordringer i Folkekirken det næste år.
Den ene er menighedsrådsvalg. Der skal gøres
noget aktivt. Den anden er præstemangel.
Der er åben Bispegård i 26. juni 2020.
Distriktsforeninger og provstiudvalg har været
inviteret sammen til møde i Bispegården. Der vil
blive afholdt 3 – 4 liturgiaftner. Hvad det skal
bruges til skal stå klart?
Muligvis kommer der et ministerbesøg evt.
sammen med en kommune.

b) Orientering fra formanden for
Stiftsrådet

Intet udover det allerede bemærkede

c) Orientering fra medlemmer af
Stiftsrådet, herunder fra
Kapitalforvaltningen og
Budgetsamrådet

Intet udover slides fra kapitalforvaltningen, der
medsendes. Skal der investeres i aktier? Sættes
på som et punkt på næste møde.
Karl Georg Pedersen orienterede fra mødet. Det
har været noget rodet, og der er formentlig 30
millioner mere i puljen. Processen har været
dårlig. Næste møde i budgetsamrådet er 12.
marts 2020.

10. Orientering fra møde med Folkekirken.dk
vedr. Dåbsapp
Sognepræst Karsten Christensen orienterer

Karsten Christensen orienterede. Sidste
nationale møde blev aflyst via Folkekirken.dk.
Der arbejdes videre lokalt. Redskabet er godt.
Birgitte Kjær synes, en bog er bedre end en app
på en telefon.
Projektet kører sin stille gang.

11. Evaluering af Stiftsmenighedsrådsstævnet
den 7. september 2019

Jens Pedersen ser gerne der inviteres
personligt.
Haderslev stift har flyttet stævnet til en fredag
eftermiddag med program og gudstjeneste om
aftenen. Vil flere komme en fredag eftermiddag
med program, spisning og gudstjeneste om
aftenen?
Stævne om fredagen og fællesspisning samt
gudstjeneste om aftenen blev vedtaget.

Hvordan får man genetableret gejsten hos
MR-medlemmerne? Skal det gøres
anderledes, og skal konceptet eventuelt
ændres?
På sidste Stiftsrådsmøde opfordrede biskop
Henrik Stubkjær til, at alle tog spørgsmålet
med hjem til MR/Provstier, og at det skulle
drøftes på efterfølgende møde i Stiftsrådet.
Tilmeldingsformen: Kan det gøres
anderledes / bedre? Vil blive drøftet på et
Provstemøde i 2020
Oversigt over, hvordan man gør med
Stiftsmenighedsstævnet i alle øvrige Stifter
vedhæftes som Bilag 14
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12. Evaluering af Viborg Stifts Initiativpris 2019
Orienteringspunkt

Delt på to denne gang.

13. Orientering fra LAM`s
Provstiudvalgskonference lørdag den 9.
november 2019 i Fredericia v/Karl Georg
Pedersen og øvrige deltagere

Formanden redegjorde for dagens program.

14. Orientering om forhøjelse af lån i
Stiftsmidlerne for Fredens Sogns
menighedsråd
Forhøjelse fra kr. 7.300.000,00 til kr.
8.230.000,00 på lån bevilget den 29.05.2018
Beslutningspunkt
FU indstiller, at forhøjelsen tages til efterretning
Bilag 15

Godkendt som indstillet af FU.

15. Oversigt over kapitalernes udvikling
Orienteringspunkt
Bilag 16

Taget til efterretning.

16. Afrapportering fra udvalg
.

Stiftsudvalg for Diakoni
Gert Primdahl oplyste at Maybritt Christensen
gerne vil gå ud af udvalget og Lone Primdahl
indtræder. Steen Andreasen kommer gerne ud.
Så send bud efter ham.

a) Stiftsudvalg for Diakoni
b) Stiftsudvalget for Medier og
Kommunikation
c) Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø
d) Stiftsudvalget for Gudstjeneste og
Forkyndelse
e) Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og
Religionsmøde
f) Stiftsudvalget for Undervisning
g) DSUK
h) Stiftsudvalget ”Kirken på Landet”
i) Stiftsudvalget for Pilgrimme

Stiftsudvalget for Medier og Kommunikation
Mediedagen blev aflyst på grund af for få
tilmeldte. De holder fast i konceptet. Fintuning
overvejes. Gå hjem møder overvejes.
Filmfestival for konfirmander den 27. marts 2020
opretholdes

Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø
Thomas Frank er fraværende
Stiftsudvalget for Gudstjeneste og Forkyndelse
Udvalget sammensætning er under ændring
Karsten Christensen oplyste at samtalekortet
fungere
Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og
Religionsmøde
Gert-Oluf Schwarz Lausten oplyste, at der har
været en besøgsrejse til Nigeria. Der arbejdes
med en venskabsaftale, som afventer
underskrift.
Der er indkøbt et tolkeanlæg sammen med
Viborg Østre Provsti og evt. et andet provsti,
som endnu ikke er behandlet. Dette udstyr kan
lånes til arrangementer i Stiftet.

Der har været afholdt inspirationsaften om
mødet med østeuropæiske indvandrere.
Asyl og migrantarbejde arbejder på en vandretur
for afviste på Kjærshovedgård sammen med
Silkeborg Højskole.
Der har været afholdt en Forbønsgudstjeneste.
Religionsmødet vil deltage i Krop – Sind - Ånd
messen i Herning.
Stiftsudvalget for Undervisning
Hvordan kan samarbejdet med gymnasierne
ske? Man vil lægge sig op ad samarbejdet i
Ålborg.
Desuden vil de afholde kurser
DSUK
Flemming Holmgaard var fraværende
Stiftsudvalget ”Kirken på Landet”
Finn Skårup oplyste, at de ikke nu vil ud med
kort, da der er mange i forvejen i spil.
De vil re-tænke i udvalget, hvad de skal?
Stiftsudvalget for Pilgrimme
Karl Georg Pedersen oplyste, at man har
evalueret i de overståede vandringer og set på
vandringer i 2020. Stiftspræsten er aktiv i
diverse netværk.

Orienteringspunkter generelt
Nedenstående bilag til orientering og
forudsættes læst, men der vil ikke på mødet
blive orienteret herom eller ske drøftelse heraf
17. Indbydelse fra stiftskontorchef Bodil
Abildgaard, Viborg Stift og lektor Erling
Andersen FUV til konference med temaet
”Tilsyn og Ledelse”
Konferencen afholdes fra den 5/11 – 6/11 2020 i
Vejle. Der vil blive inviteret 1 deltager fra hvert af
de 10 Stiftsråd
Orienteringspunkt
Bilag 17
18. Indbydelse fra FUK til Alsang i Viborg
Domkirke lørdag den 4. april 2020 kl. 14.00
Orienteringspunkt
Bilag 18
19. Oversigt over nye udlån
Orienteringspunkt
Bilag 19
20. Takkemails
Orienteringspunkt
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a) Fra Niels Simonsen og Anna Lisbeth
Sonne, tak for støtte til asylkor ved
Kærshovedgaard – Bilag 20

Taget til efterretning

b) Fra Anne Kirstine Brandt, Folkekirke &
Relgionsmøde, tak for støtte til KMS
konference 2019 – Bilag 21

Taget til efterretning

21. Eventuelt

22. Fastsatte datoer for møder og arrangementer
i Viborg Stiftsråd 2019:
Onsdag den 4. december 2019 kl. 17.00
Stiftsrådsmøde / Julemøde
23. n Fastsatte datoer for møder og arrangementer
s i Viborg Stiftsråd 2020:
.
d Tirsdag den 28. januar 2020
a Stiftsrådsmøde
g
Onsdag den 13. maj 2020
Visionsdag mellem Stiftsråd og Provstiudvalg
Torsdag den 28. maj 2020
Stiftsrådsmøde

Torsdag den 4. juni 2020
Landemodegudstjeneste
Onsdag den 26. august 2020
Stiftsrådsmøde
Tirsdag den 1. december 2020
Stiftsrådsmøde / Julemøde

24. Første møde i Viborg Stiftsråd 2021:
Onsdag den 24. februar 2021

Karsten Christensen har arrangeret en temadag
om dåb i Herning. Der var 98 tilmeldte og det
var over forventet.
Biskoppen takkede for samarbejdet og den
markering Stiftsrådet har og det aftryk, der af
Stiftsrådet sættes på landkortet blandt andet
med Himmelske dage i Herning. Fællestrækket
med andre aktører er godt

