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REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd 
 

Torsdag den 26. august 2021 kl. 17.00 – 20.00 
 
 
 
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer: 
Henrik Stubkjær, Karsten Christensen, Gert Primdahl, Jens Pedersen, Karl Georg Pedersen, Carlo 
Hald, Finn Skaarup, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Carsten Hoffmann, Anne Lisbeth Bisgaard 
Jepsen og Joan Flanmose Trelborg 
 
Deltagende fra Stiftet: 
Henrik Helms, Bodil Abildgaard, Henning Kjær Thomsen, Inger Lise Øster og Mette Nielsen 
(referent) 
 
Afbud fra:   
Bjarne Bæk Markussen som konstitueret domprovst, Arne Bach, Lillian Storgaard, Bjarke Møller-
Sørensen, Birgitte Refshauge Kjær og Erling Vingborg 
 
Fraværende: 
Flemming Holmberg  
 

Mødet blev indledt med en fællessang 
 
 

 

REFERAT 
 

Punkt Emne Referat 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
 

Der blev fremsat forslag om nyt punkt 11 til 
dagsordenen. Indbydelse til Liturgikonference 
den 13. november 2021 er modtaget efter 
udsendelse af dagsorden og dermed ikke med i 
den først fremsendte dagsorden. 
 
Dagsordenen blev herefter godkendt med nyt 
punkt 11 og efterfølgende punkter skubbes 
tilsvarende. 
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2.  Henvendelse fra Vagn Ove Høgild på vegne 
Seniorkonventets udvalg med ansøgning om, 
at konventet økonomisk kommer ind under 
Viborg Stiftsråd som et stiftsudvalg. 
Udkast til kommissorium for Seniorkonventet til 
godkendelse af Stiftsrådet vedlægges som bilag. 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min.  
Bilag 1 
FU indstiller, at Seniorkonventet kommer ind 
under Stiftsrådet som et stiftsudvalg med de 
samme forpligtelser som de øvrige stiftsudvalg i 
relation til fremsendelse af budget, årsrapport 
m.v. 
FU indstiller ligeledes, at udkast til kommissorie 
godkendes, samt at det besluttes, at der ikke 
skal deltage / vælges en stiftsrådsrepræsentant i 
udvalget. 
 

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt det er 
relevant, at konventet kommer ind under 
Stiftsrådet, da der er tale om en anden ”type” 
udvalg end de nuværende stiftsudvalg.  
Bodil Abildgaard redegjorde kort for konventets 
arbejde og det positive i, at de kommer med 
”ind” som stiftsudvalg. Medlemmerne af 
konventet laver et stort arbejde for Stiftet, og der 
er rigtig mange emeriti, der er konstitueret i 
præstestillinger. 
Henrik Stubkjær supplerede ligeledes med 
baggrunden for indstillingen og anbefalede 
indstillingen. 
 
Indstillingen fra FU blev herefter godkendt 

3.  Ansøgninger til Budgetfølgegruppen / 
Materiale til gennemgang af 
Omprioriteringspuljen 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 30 min.  
 

 

 Ansøgningerne til ”Fællesfondens 
Omprioriteringspulje 2021” har været behandlet i 
Budgetsamrådet på et møde den 3. juni 2021 
(teknisk gennemgang), og endelig godkendelse 
vil ske på et møde den 16. september 2021. 
Power Point slides fra teknisk gennemgang i 
Budgetsamrådet vedlægges – Bilag 2 
Selve oversigten over ansøgninger med 
begrundelse for indstilling fra FU og biskoppen 
efter afholdt formøde vedlægges som Bilag 3. 
 
På mødet vil Stiftsrådsformanden og biskoppen 
komme med supplerende forklaringer til de 
enkelte ansøgninger 
 

Karl Georg Pedersen gennemgik 
ansøgningerne en for en og kommenterede 
omkring baggrunden for de enkelte 
ansøgninger. 
 
Nr. 1. 
Carlo Hald spurgte til indstillingen fra FU om, at 
FU foreslår, at der spørges til, om det er det 
rigtige sted, pengene tages fra. Ifølge Carlo 
Hald er det ikke det rigtige sted. 
Karl Georg Pedersen redegjorde for, hvorledes 
det hænger sammen. Grundbeløbet bliver 
trukket ud og kommer ikke længere til at belaste 
puljen. Det bliver en del af Fællesfondens 
budget og regnskab, men er jo reelt en udgift, 
der belaster os – blot fra en anden kasse. 
Oprindeligt var det tanken, at dem, der bidrager 
til Omprioriteringspuljen, de kan søge midler fra 
puljen. 
Rent faktisk falder FAR uden for dem, der er 
berettiget til at søge. 
Oprindeligt var det planen, at FAR skulle være 
selvfinansierende, men det lykkedes ikke. 
Der blev spurgt til 2% besparelsen. Karl Georg 
Pedersen oplyste her, at det ikke her og nu er 
Kirkeministeriets holdning, at de 2% skal 
bortfalde, men at vi stadig skal være omfattet 
heraf. 
Stiftsrådet kan med deres indstilling give sin 
mening til kende, men de kan ikke træffe den 
afgørende beslutning. Det gør 



Budgetfølgegruppen, der indstiller til ministeren, 
der herefter træffer endelig afgørelse. 
Henrik Stubkjær oplyste, at Bispekollegiet er 
enig i, at det er forkert med de 2% besparelse. 
Det ikke er statens penge og Bispekollegiet 
synes ikke, at vi skal være underlagt de 2%. 
Andre begynder at slippe ud af ordningen. 
De 2% besparelser og det rimelige heri blev 
drøftet, og der var enighed om, at det er helt 
urimeligt. 
Det er nødvendigt med kr. 1.000.000 til FAR, 
men Karl Georg skal gå videre med indstillingen 
og spørge, om det er det rigtige sted. 
Indstillingen fra FU blev herefter godkendt. 
 
Nr. 2 
Karl Georg oplyste, at beløbet primært er til 
ansættelse af bl.a. eksperter for at få gang i den 
grønne omstilling. 
Indstillingen fra FU blev godkendt 
 
Nr. 3 
Indstillingen fra FU blev godkendt 
 
Nr. 4 
Mangler i oversigten – ansøgning eksisterer ikke 
 
Nr. 5 
Indstillingen fra FU blev godkendt 
 
Nr. 6 
Spørgsmålet om, hvorvidt statistikmaterialet 
overhovedet bruges af nogle blev rejst. Karl 
Georg Pedersen oplyste, at han ikke kender nok 
til projektet til at kunne svare herpå. 
Spørgsmålet om, hvem der efterspørger 
materialet blev herefter ligeledes rejst. 
Henrik Stubkjær orienterede om, at der netop 
har været lavet en stor undersøgelse 
vedrørende medlemskab, hvor der var en 
opdeling på etniske danskere. En sådan 
undersøgelse er meget brugbar. 
Dem, der skal bruge statistikmaterialet, er vores 
kommunikationsfolk. Ifølge Henrik Stubkjær skal 
det tænkes ind sammen med kommunikations-
arbejdet. 
Henning Helms oplyste, at der er bl.a. lige er 
lavet en Kirkestatistik. Det har været et 
tilbagevende tema fra Kommunikationsgruppen, 
at der er for langsom adgang til de data, de skal 
bruge til pressen. Det skyldes, at der til nu kun 
har været 1 person, der arbejder med 
statistikarbejdet. Ansøgningen er til opgradering 
fra 1 til 4 ansatte. 
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Det giver mening, at det skal opprioriteres, hvis 
kommunikationsmedarbejderne skal kunne nå 
at bruge tallene til noget. 
Carsten Hoffmann pointerede, at kirkestatistik er 
vigtig, og at man må forvente, at man fra FUV vil 
opdyrke ny viden henset til det store beløb, der 
søges støtte med. Der findes megen viden 
allerede. 
Henrik Helms sidder med i styregruppen, der 
skal samarbejde omkring kommunikation, og det 
er over for FUV pointeret, at det rent 
kommunikationsmæssigt skal være noget 
bedre, ligesom det årligt er blevet italesat over 
for FUV, at det kommunikativt skal gøres bedre. 
Henrik Helms opfordres til at tage med i 
styregruppen, at kommunikationen skal styrkes 
og opprioriteres 
Indstillingen fra FU blev herefter godkendt med 
bemærkning om, at det skal tænkes ind 
sammen med kommunikationen. Det er et vigtigt 
område, der skal prioriteres 
 
Nr. 7 
Bodil Abildgaard oplyste, at det er reelt nok, at 
de er med i omprioriteringspuljen, da de årligt 
reduceres med de 2% 
Indstillingen fra FU blev herefter godkendt 
 
Nr. 8 
Karl Georg Pedersen bemærkede, at der er tale 
om mange penge, der trækkes ud permanent af 
omprioriteringspuljen. 
Et forslag / en løsning kunne være, at 
driftsdelen aftrappes over nogle år, men 
spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt. 
Der skal også opfordres til at tænke 
medfinansiering fra anden side. 
Henrik Stubkjær fortalte kort om projektet, og at 
der har været en gruppe med deltagelse af 1 fra 
hver stift. 
Ivar Brændgård har deltaget i arbejdsgruppen 
på vegne stiftet. 
Stiftet beder Ivar Brændgård om at lave et lille 
”skriv” omkring projektet, som kan vedlægges 
referatet her som bilag (eftersendes). 
Karsten Christensen tilkendegav, at han synes 
at det er et rigtig godt projekt, og at han er glad 
for, at Viborg Stift har valgt at støtte projektet. 
Indstillingen fra FU blev herefter godkendt 
 
9.  
Indstillingen fra FU blev godkendt 
 
 

4. ,
o 

Budgetopfølgning 2021 – Bindende 
Stiftsbidrag 

Inger Lise Øster gennemgik kort budgettet. 
Indstillingen fra FU blev godkendt 



Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
Opdateret budget pr. 13. august 2021 
vedlægges som Bilag 4. 
FU indstiller budgettet til godkendelse 
 

5.  Indkomne ansøgninger til Viborg Stiftsråd 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
 

 
 
 

 a) Ansøgning fra lektor og 
stiftskonsulent, Vestervig 
Kirkemusikskole, Jørgen Kjærgaard 
om økonomisk støtte til udgivelse af 
”Liturgi - Grundbog i folkekirkens 
gudstjenester og kirkelige handlinger” 
Bilag 5 

FU indstiller, at der meddeles afslag på 
ansøgningen med henvisning til, at Viborg 
Stiftsråd ikke yder støtte til bogudgivelse 
 
 

Karsten Christensen oplyste, at der efter hans 
opfattelse er tale om et rigtig flot projekt og et 
super godt stykke værktøj, og at det ifølge hans 
opfattelse vil være ærgerligt, hvis manglende 
støtte fra Stiftsrådet fører til, at det ikke bliver til 
noget. 
Henning Thomsen tilkendegav også, at der er 
tale om et stort og flot værk. 
 
Spørgsmålet blev rejst, hvorvidt Stiftsrådet kan 
yde støtte ved at købe et givent antal bøger. 
Anne-Lisbeth Jepsen foreslog, at der eventuelt 
indkøbes et klassesæt til Teologi for Voksne. 
 
Henning Thomsen bemærkede, at der ikke er 
tale om en almindelig bog – det er et historisk 
værk. Der er tale om et stykke 
forståelsesarbejde af den tradition, vi står i, 
hvorfor eventuel støtte ud over Viborg Stiftsråds 
principper må kunne fraviges. 
 
Henrik Stubkjær foreslog, at Stiftsrådet køber et 
antal bøger til brug for udlevering som gave fra 
Stiftets side eller til udlevering til stiftets nye 
præster – eventuelt indkøb af 12 sæt til en pris 
af i alt kr. 14.400,00. 
Man kan eventuelt også opfordre 
menighedsrådene rundt i stifterne til at give 
præsterne lov til at indkøbe værket. 
 
Beslutning: Viborg Stiftsråd indkøber 12 sæt til 
en samlet pris på i alt kr. 14.400,00. 
 

 b) Ansøgning fra Kristent Muslimsk 
Samtaleforum om økonomisk støtte til 
konference i 2021 med et vejledende 
beløb mellem kr. 6.000 og kr. 8.000. 
Bilag 6 

FU indstiller, at ansøgningen imødekommes, og 
at der som tidligere år ydes støtte med et beløb 
på kr. 5.000,00 til sponsorering af to deltagere 
fra stiftet 

Ansøgningen fra FU blev godkendt 

6.  
 

Siden sidst 
Orienteringspunkt 

 

 a) Meddelelser fra biskoppen, Henning 
Kjær Thomsen og 

Biskoppen: 
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Statsadministrationen 
Estimeret tid 20 min. 

 

a) Der er kommet ny kirkeminister, Ane 
Halsboe-Jørgensen og den tidligere 
kirkeminister, Joy Mogensen er stoppet. 
Biskoppen håber på et godt samarbejde 
med den nye minister og vil invitere 
ministeren til Stiftet, så hun kan få en 
fornemmelse af, hvad et stift laver.  

b) Der er valg til Stiftsrådet og 
Provstiudvalget og valg af 
præsterepræsentanter til Stiftsrådet. 

c) Stiftsmenighedsstævnet den 10. 
september 2021. Der orienteres herom 
nedenfor. 

d) Der har været afholdt møde mellem alle 
provstier og energikonsulent Carsten 
Vejborg vedr. udarbejdelse af en rapport 
som den rapport, der er udarbejdet i 
Faurskov vedrørende grøn kirke. 
Alle provstier i Viborg Stift er ”med” på 
opstart af projektet, og flere provstier er 
allerede i gang.  

e) Biskoppen har været i Rom til møde med 
paven i forbindelse med LWF.  

f) Opstart efter Corona. Henrik Stubkjær 
var onsdag aften til arrangement i 
Vildbjerg - "Kirkens Menighedsliv" hvor 
der var mødt rigtig mange op. 

g) Omkring dåb; folk kommer nu og vil have 
deres børn døbt – også børn på 1 år. 

h) Præstetilstand: Desværre har vi flere 
langtidssygemeldte præster; nogle med 
post Corona, nogle med hjernerystelse 
og nogle med stress. Sygemeldinger var 
ved at blive udryddet, men er desværre 
kommet igen.  

i) Viborg Stift har indtil nu i 2022 ansat 22 
præster. 

j) Karsten Christensen bemærkede hertil, 
at Viborg Stift har et godt ry bl.a. ved 
ansættelser, ansøgning til kurser m.v. 

 
Henning Thomsen: 

1. Viborg Stift har de seneste 4-5 år haft 
undervisning af §  2 ansøgere – 
ansøgning om lov til at blive præst via en 
”alternativ vej.” 
Alle jyske studerende er samlet i Viborg. 
I sommeren 2020 var der 9 studerende, 
der bestod eksamen, hvor 3 var fra 
Viborg, 2 var fra Haderslev og 2 var fra 
Aarhus. 
Mandag starter et nyt hold, der skal 
bestå eksamen i sommeren 2022. Der er 
p.t. 5 tilmeldte plus eventuelt 1 mere. 
På længere sigt er det sådan, at § 2 
ansøgere med en akademisk baggrund 



overgår til den nye ordning - § 1 a, d.v.s. 
at undervisningen overtages af 
universitetet. 

2. Teologi for Voksne. 
Det gamle hold 1 havde haft 1½ års 
undervisning og hold 2 ½ år års 
undervisning, da der måtte lukkes ned 
på grund af Corona. Der er nu startet op 
igen. 
Januar 2022 åbnes for et nyt hold. 
Folder om ”Teologi for Voksne” blev delt 
ud. 
Det har været en stor succes, og der har 
været folk på venteliste m.v. 
For 2022 beder Henning Thomsen om 
hjælp til at sprede budskabet om, at 
Teologi for Voksne eksisterer – det er 
ikke kendt rundt i hele stiftet. Henning 
Thomsen kom derfor med en opfordring 
til stiftsrådsmedlemmerne om at tage 
folderen med hjem og gøre lidt reklame 
for det. 

3. Der laves i år som for 3 år siden en 
”Teologiens Dag” den 19/11 2021 i 
Domkirken og Sognegården. 
Arrangementet finansieres fra penge fra 
Stiftsrådet, så det er gratis at deltage – 
både dem, der er på undervisningen og 
alle øvrige interesserede. Henrik Helms 
reklamerer for arrangementet via de 
sociale medier, men der er behov for 
yderligere udbredning rundt i stiftet - 
også via mund til øre metoden. 
Der er ingen kriterier for at deltage – 
man skal blot have interessen. 
Henning Thomsen uddelte materiale 
omkring Teologiens dag til 
mødedeltagerne. 
Henning håber på efter januar 2022, at 
der kommer tilmelding af 110 til kurserne 
– det er det, der er budgetteret med. 

4. Henning Thomsen har skrevet 2. 
korrektur på den bog, Stiftsrådet har 
besluttet at støtte og købe nogle 
eksemplarer af. Bogen udkommer den 6. 
oktober 2021. Henning Thomsen 
opfordrede derfor til, at 
stiftsrådsmedlemmerne kommer til 
mødet den 25. november 2021, hvor 
bogen udleveres. 

5. Henning Thomsen har lavet 2 artikler – 
et indlæg i form af en kronik til KD den 
21/6 2021 og en lille artikel om dåb, som 
udspringer fra et foredrag i Haderslev 
Stift. Begge artikler er ligeledes sendt til 
Præsteforeningens blad. 
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Henning Thomsen uddelte et sæt med 
de to artikler til mødedeltagerne. 

 

 b) Orientering fra formanden for 
Stiftsrådet  
Estimeret tid 5 min. 

 

Ikke noget nyt siden sidst 

 
c) Orientering fra medlemmer af 

Stiftsrådet, herunder fra 
Kapitalforvaltningen og 
Budgetsamrådet 
Estimeret tid 5 min. 

            

Jens Pedersen, Kapitalforvaltningen: 
Den 31/7 har der været et afkast på -0,68% af 
kapitalerne – et stort beløb i forhold til 
kapitalbeholdningen. 
Udbuddet om kapitalforvaltningen og 
administration er offentliggjort i august 2021. 
Beslutningen kan formentlig træffes i november, 
så de kan komme i gang primo 2022. 
Kapitalforvaltningen kæmper for at få lov til at 
bruge lidt af kapitalen til køb af aktier – der 20% 
afkast p.t. på aktier i forhold til afkast på 
obligationer, men det er ikke p.t. muligt. 
 
Budgetsamrådet v/Karl Georg Pedersen: 
Til hvert møde drøfter man, at der skal være lidt 
større demokratisk gennemslagskraft – at der 
skal arbejdes på, at Budgetsamrådet kan få lidt 
mere at sige og komme igennem med deres 
synspunkter og holdninger. Der r lang vej, men 
det er et tema hver gang. Budgetsamrådet 
håber, at man henad vejen kan få lidt mere at 
sige i forhold til ansøgningerne. 
Næste møde er 16/9, hvor Karl Georg Pedersen 
fremsætter indstillingen fra Viborg Stiftsråd. 
 

7.  Status på arbejdet fra Arbejdsgruppen til 
arbejdet med grøn omstilling / 
bæredygtighed / klimaplan for Viborg Stift 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 15 min 
 

Henvisning til biskoppens orientering herom i 
punkt 6 a d ovenfor. 

8.  Status på Stiftsmenighedsrådsstævnet den 
10. september 2021 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 10 min 
 

Mette Nielsen orienterede om status. 
Der er pr. dato solgt 279 billetter via 
BilletExpressen. Der forventes et samlet antal 
på i alt ca. 350 deltagere til stævnet. 
Deltagerantallet er lidt mindre end budgettet – 
men i en Corona-tid vurderes det, at være OK – 
der er mange, der endnu ikke vil ud i store 
forsamlingen. 
Drøftelser om for og imod afholdelse af stævnet 
fredag contra lørdag og prisen på de kr. 400,00 
blev drøftet. 
Forslag: Kan vi arbejde med, at det her i 2021 
bliver en oplevelse, man kan glæde sig til næste 
gang. Det blev oplyst, at der kun er positive 
meldinger om flot program i år. 
 

9.  Stand for Viborg Stiftsråd på 
Stiftsmenighedsstævnet den 10. september 

Karl Georg Pedersen, Gert Primdal og Finn 
Skaarup meldte sig til standen. 



Bemanding af standen: Hvem melder sig til at 
stå på standen og hvilket materiale, skal der 
uddeles? 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 5 min 
 

 
Pjecer, der skal udleveres på standen: 
”Hvad laver et Stiftsråd” og ”Hvad laver et 
Provstiudvalg” 
 
Der blev fremsat forslag om, at der indkøbes en 
Roll-Up banner til Stiftsrådet med beskrivelse af 
Stiftsrådets arbejde. 
Henrik Helms sørger for at få lavet en til 
Stiftsrådets stand 
 

10.  Folkekirke & Religionsmøde 
Invitation til Stiftsrådet i Viborg Stift til at sende 
en repræsentant til ”Leder og 
netværkskonference for kristne og muslimer i 
Danmark 2021”, der holdes den 5. og 6. 
november 2021 i Aarhus 
 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Hvem har lyst til at deltage? 
Estimeret tid 5 min 
Bilag 7 
 

Anne-Lisbeth Jepsen meldte sig til at deltage 

11.  Indbydelse fra Haderslev Stift til deltagelse i 
konference om folkekirkens liturgiarbejde lørdag 
den 13. november kl. 10-17 i Fredericia. 
Der er reserveret plads til 3 repræsentanter fra 
hvert stift ved konferencen. 
Link til individuel tilmelding findes i vedhæftede 
invitation 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Hvem har lyst til at deltage? 
Estimeret tid 5 min 
Bilag 14 
 

Henrik Stubkjær orienterede kort omkring 
baggrunden for konferencen. 
 
Det er nu, man skal på banen, hvis man er 
interesseret eller har input. 
 
Følgende meldte sig til at deltage i konferencen: 

• Anne-Lisbeth Jepsen 

• Karsten Christensen 
 
Det blev besluttet at invitere Thomas Felter til at 
deltage som 3. repræsentant for Viborg Stift, 
hvis han har interesse heri. 
 
Henrik Stubkjær og Henning Thomsen deltager 
også. 
 

12.  Afrapportering fra udvalg 
Estimeret tid 20 min.  
 

a) Stiftsudvalg for Diakoni 
b) Stiftsudvalget for Medier og 

Kommunikation 
c) Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø 
d) Stiftsudvalget for Gudstjeneste og 

Forkyndelse 
e) Stiftsudvalget Kirken i Verden 
f) Stiftsudvalget for Undervisning 
g) DSUK 
h) Stiftsudvalget   ”Kirken på Landet” 
i) Stiftsudvalget for Pilgrimme 

 

Diakoni v/Gert Primdahl: 
Ikke noget nyt 
 
Medier og Kommunikation v/Anne-Lisbeth 
Jepsen: 
Der har været møde i udvalget i dag, den 26. 
august 2021. Punkter der blev drøftet nævnes 
nedenfor. 
Julekalenderen – alle stifter er ”med”. Henrik 
Helms har haft møde med TV Midt-Vest, der 
deltager ved at bringe 4 adventskalendere. 
Desuden er TV Midt-Vest gået videre til 
Regionerne med forespørgsel omkring 
deltagelse. 
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Henrik Helms og Troels Laursen starter 
optagelserne i uge 37, der sker hen over de 
næste par måneder. 
 
Psykisk Arbejdsmiljø v/Lillian Storgaard: 
Fraværende – ikke noget nyt 
 
Gudstjeneste og forkyndelse v/Carlo Nørby 
Hald: 
Udvalget har inviteret til fyraftensforedrag den 8. 
oktober 2021 i Herning med emnet 
”Gudstjeneste – og hvordan gør vi så lige det?” 
 
Kirken i Verden v/Gert-Oluf Schwarz Lausten: 

1. Udvalget har haft møde den 18/8 med 
deltagelse af biskoppen. 
Det er bestemt, at det skal gentages 1 
gang årligt, at biskoppen deltager i et 
møde. 

2. Udvalget vil starte kommende møder 
med et lille relevant foredrag. 

3. Udvalget har haft besøg af Jonas Adelin 
Jørgensen, som kom med oplæg til 
diskussion om, ”Hvad er Mission”? 

4. Udvalget har drøftet udvalgets udtaleret 
og udtalepligt over for samfundets 
aktører. 

5. Udvalget deltager på 
Stiftsmenighedsstævnet med 2 mand og 
uddeler trykte kort. 

6. Udvalget deltager ved 
Forbønsgudstjenesten den 14/11 i 
Domkirken.  

7. Udvalget og deres arbejde kan følges på 
Facebook. 

 
Undervisningsudvalget v/Birgitte Refshauge 
Kjær: 
 
Birgitte Refshauge Kjær havde meldt afbud til 
mødet, men havde sendt nedenstående 
orientering til Stiftet til brug for mødet: 
 

1. Jeppe Jensen er genvalgt som formand.  
2. Vi er godt på vej med vores to store 

projekter, som begge foregår i januar 
2022: Gymnasiedage i Skive, hvor 
naturvidenskab møder humaniora/teologi 
for 3g elever med en række spændende 
folk, samt den religionspædagogiske 
konference Krydsfelt på Hardsyssel 
Efterskole, hvor vi håber at samle hele 
bredden af kirkelige retninger og 
bevægelser, også med en masse 
spændende folk som oplægsholdere. 



3. Gitte Thorsø har færdiggjort sin 
diplomopgave indenfor pædagogisk 
supervision.  

 
DSUK v/Flemming Holmberg: 
Fraværende – ikke noget nyt 
 
Kirken på Landet v/Finn Skaarup: 
Ikke noget igangværende 
Udvalget er afsted 3 dage i næste uge i 
Løgumkloster til Landsnetværket for Kirken på 
Landet 
Udvalget forventer inden længe at tage fat på 
Diakoni i relation til Kirken på Landet 
 
Pilgrimme v/Karl Georg Pedersen: 
Udvalget har fået nye medlemmer med i 
udvalget. De medlemmer folk skal med første 
gang til mødet, der holdes i næste uge.  
Udvalget får qua de nye medlemmer en lidt 
bredere dækning af stiftet, der bevirker større 
mulighed for kontakt. 
De nye medlemmer er: 

• Jan Bjerglund 

• Bitten Sivebæk 

• Karin Hasling 

• Lotte Bolding 
 
Der er tale om aktive mennesker, der arbejder 
med pilgrimsvandringer rundt omkring, så der er 
store forventninger til samarbejdet med de nye 
udvalgsmedlemmer. 
 
Hen over sommeren har der været en del 
pilgrimsvandringer med et fornuftigt 
deltagerantal. 
 
Ved næste møde skal der planlægges 
vandringer for resten af 2021 og foråret 2022 og 
planlægges andre ting, der er på programmet. 
Der sker mange ting p.t. i udvalget. 
 

13.  Status på KAS/GIAS udbud v/Bodil 
Abildgaard 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Det ser ud som om det nye KAS-system træder 
i kraft den 1/10 2021. Det ser umiddelbart 
lovende ud, det kører, og økonomien holder. 
 
Gravstedsaftalesystemet skal opdateres – det 
bliver ikke helt så stor en opgave. 
Der laves brugerundersøgelse inden for kort tid 
omkring de tal, menighedsrådene får nu – 
hvordan oplever de det? 
 
Der skal herefter laves en opfølgning om 1 år 
med forespørgsel om status der. 
Bodil Abildgaard opfordrede til at kanalisere 
oplysningen videre til dem, der sidder med det. 
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14.  Stiftsårbog 2021 v/Henrik Helms 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
 

Der har været udvalgsmøde i dag, hvor 
spørgsmålet om udgivelse af Årsmagasin blev 
drøftet. 
Udvalgets indstilling til, om det stadig er en god 
ide med et Årsmagasin blev drøftet – og det er 
udvalgets holdning, at det er det. 
Det er godt med et papirprodukt at dele ud af. 
 
Udvalget har talt om rammen for, hvad 
magasinet skal indeholde. 
Sidste år var afsættet, at vi stod stille (Corona) 
I år har udvalget valgt at fokusere på det 
modsatte – ”Kirke i bevægelse.” Efter at verden 
har stået stille, vil vi gerne fortælle historier 
herom. Indholdet skal både være gående, 
sejlende, cyklende m.v. 
Der er nedsat et lille redaktionsudvalg, 
bestående af Anne-Lisbeth, Eva Maria og 
Henrik Helms + Henrik Complot. 
 
Distribueringen blev også drøftet på mødet – 
hvordan kan vi gøre det bedre? 
Der er indhentet tilbud hjem fra 3 alternative 
trykkerier, både på tryk og distribuering, så det 
vil formentlig kunne gøres billigere og bedre. 
 

15.  Status på Stiftsinitiativprisen - ”Hans Tausen 
Prisen 2021”, der skal uddeles i forbindelse 
med Stiftsmenighedsstævnet fredag den 10. 
september 2021 
Der er i alt modtaget 9 indstillinger. Der er 
afholdt prioriteringsmøde den 19. august 2021. 
Vinderen af prisen bliver bekendtgjort på 
Stiftsmenighedsstævnet den 10. september 
2021. 
Orienteringspunkt  
Estimeret tid 5 min. 
 

Karl Georg Pedersen orienterede. 
 
Der er i alt modtaget 9 indstillinger. Der er 
afholdt prioriteringsmøde den 19. august 2021. 
Vinderen af prisen bliver bekendtgjort på 
Stiftsmenighedsstævnet 
 
Der er noget at glæde sig til – det er rigtig fine 
og kvalificerede indstillinger, der er kommet. 

16.  Fra Stiftsrådsmødet den 27. maj 2021 
Indstilling fra ”Det grønne udvalg” om, at 
lånepolitikken ændres i forhold til grønne 
investeringer  
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
Forslag fra Jens Pedersen om en tilføjelse: Hvis 
nogen vil have et grønt lån, kan man så nøjes 
med at give den til enhver tid gældende 
indlånsrente i stedet for de 1,5%? 
Det blev drøftet, hvad der p.t. er mest rentabelt, 
og om det lige nu er den bedste mulighed. 
Bodil Abildgaard foreslog, at forslaget om 
eventuel lavere rente kommer til behandling på 
næste møde, da der er en del afbud til mødet i 
dag. Bodil Abildgaard oplyste, at hun er i tvivl 
om, hvorvidt man kan differentiere renten. 

Bodil Abildgaard redegjorde. 
Det ønskede kan ikke lade sig gøre med det 
nuværende regelsæt 
Orienteringen blev taget til efterretning. 



BAB oplyser, at det ikke kan lade sig gøre og vil 
kort redegøre herfor på mødet 
 
 

   

 Orienteringspunkter generelt 
Nedenstående bilag til orientering og 
forudsættes læst, men der vil ikke på mødet 
blive orienteret herom eller ske drøftelse heraf 
 
 

 

17.  Oversigt over kapitalernes udvikling 
Orienteringspunkt 
Bilag 8 
 

Taget til efterretning 

18.  Oversigt over nye udlån 
Orienteringspunkt 
Bilag 9 
 

Taget til efterretning 

19.  Fra Fyens Stiftsråd, vedr. information om 
formandsmøder og fællesmøde i 2022 
Bilag 10 
 

Taget til efterretning 

20.  Takkemails 
Orienteringspunkt 
 

 

 a) Troels Laursen og Henrik Helms med tak 
tilsagn om støtte til vores fælles 
julekalender:  ”Glæde findes mange 
steder” 
Bilag 11 

 

Taget til efterretning 

 b) Luthersk og Indre Mission med tak for 
Viborg Stiftsråds støtte til ansøgning om 
støtte til afholdelse af tværkulturel kristen 
sommerlejr på Hestlund Efterskole 2021 
Bilag 12 

 

Taget til efterretning 

 c) Vestervig Kirkemusikskole med tak for 
støtte om støtte til oprettelse og drift af 
Støtteforeningen Vestervig 
Kirkemusikskole. 
Bilag 13 

 

Taget til efterretning 

21.  Eventuelt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Carlo Hald krediterede biskoppen for, at han har 
været på banen flere gange i forbindelse med 
Corona og ikke har været tilbageholdende med 
sine kommentarer, holdninger og input. 
 
 

22.  Næste møde for Viborg Stiftsråd 
Estimeret tid 10 min 
Næste møde er oprindeligt planlagt til den 25. 
november 2021.  
 

Taget til efterretning. 
 
Hermed er dette møde det sidste møde for det 
nuværende stiftsråd. 
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Ifølge den nu fremsendte bekendtgørelse om 
valget fremgår det, at det nye Stiftsråd allerede 
tiltræder den 1. november 2021.  
Forslag: Der holdes ”overdragelsesmøde” til det 
nye Stiftsråd den 25. november 2021 i stedet for 
som planlagt den 15. december 2021.  
 
Dog kan det gamle Stiftsråd ikke beslutte noget 
på overdragelsesmødet den 25. november 2021. 
 
FU indstiller, at det nye Stiftsråd indkaldes til 
”overdragelsesmøde” den 25. november 2021, 
og at det gamle Stiftsråd også inviteres hertil. 
 
Det nye Stiftsråd inviteres til første ordinære 

Stiftsrådsmøde kl. 17.00 og det gamle Stiftsråd 

inviteres til at deltage i spisningen i forbindelse 

med mødet den 25. november 2021 kl. 18.30. 

Mødet den 15. december 2021 droppes herefter. 

 

23.  Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd 2021:  
 
Fredag den 10. september 2021  

Landemodeforhandlinger og 

Stiftsmenighedsrådsstævne med efterfølgende 

Landemodegudstjeneste 

(Flyttet fra 11. september 2021 jfr. beslutningen 

på sidste Stiftsrådsmøde) 

 

Lørdag den 13. november 2021 

Konference om folkekirkens liturgiarbejde 

 

Torsdag den 19. november 2021 

”Teologiens Dag” for alle interesserede 

 

Torsdag den 25. november 2021  
Stiftsrådsmøde / Julemøde 
Overdragelses- og konstitutionsmøde for nyt 
Stiftsråd.  
 
Gammelt Stiftsråd deltager i spisningen fra kl. 
18.30. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Viborg, den 26. august 2021 
 
Viborg Stiftsråd 
 
 

 


