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Referat fra møde i stiftsudvalget for Kirken i Verden 17. november 2020 

Landemodesalen i Bispegården 

 

Afbud: Niels Iver Juul, Anders Frank, Lindvig Osmundsen, Kristine Jersin. 

 

Mødet blev indledt med en refleksion over betydningen af næstekærlighed ved Else Højvang. Efter 

indledningen holdt konsulent, ph.d. Mogens Mogensen et oplæg – se noter på side 3. 

 

1. Valg af ordstyrer 
Steffen Nørregaard blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:  
Under punkt 8 tilføjes: 02-11 Lystænding for terrorofrene i Frankrig 
Under punkt 9 tilføjes: Møder for østeuropæiske kristne 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Projektet omkring evt. ansættelse af Afonso Waco er indtil videre indstillet. 
 

4. Orientering fra stiftspræsten – herunder nyt om stiftets internationale 
venskabsforbindelser 
Stiftspræsten orienterede om sine aktiviteter – se skriftlig rapport. 
I forbindelse med forsommerens indsamlingskampagne for LCCN blev der indsamlet 5.781 
kr. 
 

5. Økonomi 
Der er brugt 29 procent af budgettet på nuværende tidspunkt. Der er dermed fortsat 
114.000 kr. tilbage af budgettet for 2020. Budgettet for 2021 gennemgås på kommende 
stiftsudvalgsmøde. 
 

6. Ansøgning om støtte til afholdelse af Kristen-Muslimsk Samtaleforum 2020 samt 
status vedrørende støtte til tænketanken for forfulgte kristne 
Der bevilliges max. 5.000 kr. i tilskud til Kristen-Muslimsk Samtaleforum under 
forudsætning af, at konferencen har været afholdt i en eller anden form. Der bevilliges ikke 
støtte til tænketanken for forfulgte kristne, da ansøgningen også er sendt til og godkendt af 
stiftsrådet. 
 

7. Status vedrørende medlemmer af udvalget. Plan for næste møde med konstitution og 
valg til repræsentative opgaver  
Følgende ønsker ikke at genopstille: Steffen Nørregaard, Vilhelm Værge, Lindvig 
Osmundsen, Else Højvang. Dermed er der 10 tilbageværende medlemmer, hvilket er det 
antal, som udvalgets nye kommissorium kræver. De udgående medlemmer vil gerne 
benyttes til ad hoc-opgaver. Der tages afsked ved middag efter det første 
stiftsudvalgsmøde i 2021. 
 

8. Aktiviteter siden sidst 
28-09 til 01-10: Studietur til Sønderjylland og Sydslesvig 
Studieturen var vellykket, både fagligt og socialt. Turen gav et mindre økonomisk overskud, 
som blev fordelt mellem Bibelcafeen i Bording, Danmission og indsamlingen ved 
forbønsgudstjenesten i Viborg Domkirke. 
 
30-09: Møde vedr. farsitalende 
Mødet var vellykket. To emner krævede opfølgning: regler for dåb af konvertitter samt 
mulighed for at sende iranere på bibelskole. Stiftsudvalget vil gerne støtte sådanne 
højskoleophold økonomisk. I år kan er det muligt at støtte med 10.000 kr. pr. ansøger (max 
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5 ansøgere). Ansøgerne skal bo i Viborg Stift. Borgfonden kan desuden ansøges. 
 
21-10: Inspirationsdag i Ikast: Den nye spiritualitet 
Thomas Frovin fra Areopagos holdt oplæg om emnet, og bagefter var der drøftelse om 
mulighederne i Viborg Stift. Der afholdes et mere konkret planlægningsmøde i starten af 
januar med henblik på deltagelse på messer i 2021. 
 
02-11: Lystænding ved Viborg Domkirke for terrorofrene i Frankrig 
Det var en fin markering, der fik en del medieopmærksomhed. Dog var der på grund af 
vejret ikke så mange, der kom og tændte lys. 
 
08-11:  Forbønsgudstjeneste i Viborg Domkirke 
Gudstjenesten forløb fint. Der var 140 deltagere. Der blev indsamlet 2.896,50 kr. til SAT-7. 
Der skal gives mulighed for MobilePay næste år. Det fungerede fint med fremskudt alter. 
Det kan overvejes at synge en fællessang på engelsk.  
 
11-11: Zoom-seminar med Guildford Stift: Kirke i en corona-tid 
Der var cirka 40 deltagere. Mødet bød på fire gode indlæg – bl.a. fra Henrik Stubkjær og 
Kristine Jersin. 
 

9. Opfølgning på igangværende aktiviteter i ad hoc-arbejdsgrupper 
Punktet udskydes til næste møde. 
 

10. Orientering fra nationale fora og netværk:  
Grete Bækgaard Thomsen fortalte, at der har været afholdt godt og håbefuldt rådsmøde i 
Folkekirkens Nødhjælp. Ole Andersen deltager januar 2021 i udskudt møde i Danske 
Kirkers Råd. 
 

11. Studietur for stiftsudvalget 2021  
Udvalget fremlagde foreløbige planer om studierejse til Rom og Assisi, som fik opbakning. 
Udvalget arbejder videre med mere konkrete planer. Rejsedatoer aftales på kommende 
stiftsudvalgsmøde.  
 

12. Nye aktiviteter og evt. nedsættelse af nye ad hoc-arbejdsgrupper 
Punktet udskydes til næste møde. 
 

13. Indbydelse til Mellemkirkeligt Råds årsmøde 5. og 6. februar 2021 
Følgende deltager begge dage: Gert-Oluf Schwarz Lausten, Grete Bækgaard Thomsen og 
Peter Fischer-Nielsen. Alle øvrige er velkomne til at deltage i seminaret lørdag. Ønsker 
man at deltage, kan man kontakte Peter Fischer-Nielsen senest 1. december, så laves der 
en fælles tilmelding. Vilhelm Værge udsender invitation og program sammen med referatet. 
 

14. Årshjul 
Punktet udskydes til næste møde. 
 

15. Datoer for møder i 2021 

 Onsdag den 20. januar kl. 14.30-18.00 med efterfølgende spisning. Peter indkalder 
til mødet. Karin står for middagen. 

 Onsdag den 21. april kl. 14.30-18.30 

 Onsdag den 18. august kl. 14.30-18.30 

 Onsdag den 17. november kl. 14.30-18.30 
 

16. Evt. 
Der lægges ikke et fagligt indlæg ind i dagsordenen for kommende møde, da vi har brug for 
tid til at fordele nuværende og kommende arbejdsopgaver. 
Brochurer for Himmelske Dage blev uddelt. 
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Noter fra inspirationsoplæg med efterfølgende drøftelse ved Mogens 

Mogensen 

Emne:  "Kirken i verden - Hvordan gøre Økumeni, Mission og Religionsmøde aktuelt for stiftets 

menigheder som en levende og vigtig del af Kirken?" 
 

- Fællesnævner i stiftsudvalgets arbejde (kirken i verden):  
Kirkens udadvendthed. Kirken er sat til at engagere sig i verden. 
 

- Forskellige niveauer i arbejdet med at engagere menigheder: 
o Noget som menighederne kan engagere sig direkte i (fx lokalt tværkulturelt arbejde, 

venskabsmenigheder). 
o Noget som stiftet organiserer og arrangerer (fx forbønsgudstjenester, studierejser). 
o Noget som sogne kan gøre i fællesskab fx inden for et provsti (fx ansættelse af 

migrantpræst). 
 

- Koblingen mellem kirken i verden og kirken lokalt: 
o Tidligere var stiftsudvalgets arbejdsområder forbeholdt særlige foreninger og 

organisationer. 
o I de senere årtier har spørgsmålene bevæget sig ind på den etablerede folkekirkes 

dagsorden bl.a. via organer som Det Mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Mission, 
Folkekirke & Religionsmøde og Folkekirkens Migrantsamarbejde. 

o Stadig er der dog modstand rundt omkring i folkekirken. 
 

- Hvordan kan vi gøre stiftsudvalgets fire arbejdsområder til centrale opgaver i folkekirken?  
o Vi kan tilbyde især præsterne et rum for teologisk refleksion om emnerne, da de 

fylder meget lidt på deres teologiske uddannelse.  
o Vi kan give præster mulighed for at få en konkret erfaring med emnerne fx gennem 

rejser. Teologi er: Refleksion over praksis i lyset af skrift og tradition. 
o Vi kan forankre emnerne i gudstjenesten. Gudstjenesten er det, som for 

menigheden stærkest kommunikerer, hvad kristendom er. Dette kan fx gøres 
gennem kirkebønnen, prædikenen, indsamlingen og salmerne. 

o Vi kan udfordre menighedsrådene, når de skal lave visioner: Hvad vil det være 
relevant at fokusere på her hos os i forhold til de fire stiftsudvalgstemaer? 

o Vi kan opsætte konkrete pejlemærker og tydeliggøre, hvorfor og hvordan det gør en 
forskel for en menighed at engagere sig. Vi skal kunne fortælle, hvorfor det er 
vigtigt.  

o Vi skal bruge forskellige strategier til forskellige målgrupper i folkekirken og 
menighederne. Præster kræver én tilgang. Menighedsrådet en anden. De ansatte i 
kirkerne en tredje. Det går næppe an at skyde med spredehagl, hvis vi vil nå dem 
alle. 

o Vi kan tænke bredere end kun menighederne. Skoler, virksomheder, kommuner kan 
også være målgrupper. 

o Vi kan oplyse og formidle fakta – fx vise statistik om migrantsammensætningen i 
sognet eller provstiet. Vi kan vise, hvordan ”missionsmarken” er flyttet til Danmark 
og den lokale sognevirkelighed: Sekularisering, religiøs pluralisme etc. 

o Vi kan knytte til ved de oplevelser, folk allerede har med at rejse, opleve andre 
kulturer, arbejde i udlandet – og derfra bygge videre. 

o Vi skal give plads til ildsjæle, de frivillige – og ikke kvæle engagementet af lønnede 
medarbejdere. Der skal være plads til at brænde for det. Det er lyst og passion, ikke 
pligt, der skal drive værket. 

 

- Erfaringer fra projektet ”Lokal kirkeudvikling”: 
o Start med at lytte – fx gennem en lytterunde. Hvad brænder I for? 
o Udforder menigheden til at se, hvor guldet er gemt. Hvad lykkes hos jer? 
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o Giv plads til at eksperimentere og fejle. 
o Der skal både udvikles og afvikles. Vi skal ikke holde liv i det, der er dødt. 
o Del erfaringer på tværs af menigheder. 


