
 
 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 

Telefon 86 62 09 11 • Mail: KMVIB@KM.DK • www.viborgstift.dk 

Viborg, 27. maj 2021 
Akt nr. 1409311 
HES/MENI 
 

+ 
 
Viborg Stiftsråd 
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard 
Teologisk konsulent Henning Kjær Thomsen 
Kommunikationskoordinator Henrik Helms 
Økonomiansvarlig Inger Lise Øster 
Bispesekretær Mette Nielsen 
 
 
 
 
 
 
 
REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd 
 

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 17.00 – 20.00 
 
 
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer: 
Henrik Stubkjær, Karsten Christensen, Gert Primdahl, Jens Pedersen, Karl Georg Pedersen, Carlo 
Hald, Finn Skaarup, Bjarke Møller Sørensen, Birgitte Refshauge Kjær, Gert-Oluf Schwarz Lausten 
og Arne Bach 
 
Karsten Christensen forlod mødet kl. 18.10 
 
Deltagende fra Stiftet: 
Henrik Helms, Bodil Abildgaard, Henning Kjær Thomsen, Inger Lise Øster og Mette Nielsen 
(referent) 
 
Afbud fra:   
Lillian Storgaard, Carsten Hoffmann, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen, Thomas Frank, Joan 
Trelborg, Flemming Holmberg, Erling Vingborg og Birgitte Refshauge Kjær 
 

Mødet blev indledt med en kort andagt v/Gert-Oluf Schwarz Lausten 
 

 
REFERAT  

 

Punkt Emne Referat 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
 

Dagsordenen blev godkendt 

2.  Tilbagemelding fra KM på Årsrapport 2020, Det 
Bindende Stiftsbidrag og Stiftsmidlerne 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 5 min.  
Bilag 18 
 

Bodil Abildgaard orienterede kort omkring 
tilbagemeldingen fra KM, hvorefter KM ingen 
bemærkninger havde. 
Tilbagemeldingen blev taget til efterretning 
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3.  Tilretning af Budget 2021 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 5 min.  
Bilag 20 

Bodil Abildgaard gennemgik kort det tilrettede 
budget, der denne gang er i en lidt anderledes 
opstilling, end det plejer. Budgettet holdes, og vi 
kommer også i år ud med et overskud. Der 
fremkom ingen spørgsmål til budgettet. 
Tilretningen af budgettet blev godkendt og taget 
til efterretning 
 

4.  Indstilling fra ”Det grønne udvalg” om, at 
lånepolitikken ændres i forhold til grønne 
investeringer  
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min.  
Bilag 1 
Forslag: 
 

Karl Georg gennemgik kort baggrunden for 
indstillingen fra udvalget og de 4 foreslåede 
vilkår. 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%? 
Carlo Hald gjorde opmærksom på, at der efter 
hans mening ikke er harmoni mellem forslagets 
punkt b) og d).  
Henrik Stubkjær bemærkede, at det er punkt b), 
der er aktuelt. Vi skal gå efter det, der er 
rentabelt. 
Jens Pedersen gjorde opmærksom på, at det i 
sidste ende er PU-udvalget, der skal give 
bevillingen. 
Det blev drøftet, hvad der p.t. er mest rentabelt, 
og om det lige nu er den bedste mulighed. 
Henrik Stubkjær foreslog, at punkt d) udgår. 
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. 
 
Indstillingen fra FU blev fulgt og indstillingen fra 
udvalget dermed godkendt med den korrektion, 
at punkt d) udgår. 
Den godkendte samlede lånepolitik vedhæftes 
referatet 
 

 a) Den årlige ydelse på lånet fastsættes 
efter aftale med provstiudvalget og kan 
fastsættes, så ydelsen evt. svarer til den 
årlige besparelse, som det pågældende 
projekt forventes at medføre. 

 

 

 b) Lån kan afvikles over en periode op til 20 
år, men ikke længere end den tekniske 
forældelsesperiode på installationen. 

 

 

 c) Ansøgninger om lån til projekter/tiltag, 
der forventes at forbedre de energi- 
og/eller miljømæssige forhold i kirker, 
sognehuse og præstegårde, skal 

 



imødekommes, hvis provstiudvalget har 
anbefalet ansøgningen.  

 

 d) Ansøgninger om lån til installering af 
alternative energikilder kan 
imødekommes, uanset om investeringen 
er økonomisk fordelagtig – dog altid 
under hensyntagen til balancen mellem 
provstiets samlede årlige indtægter og 
lån. 

 
FU indstiller forslaget til godkendelse. 
 

 

5.  Evaluering af og orientering fra Fælles 
Stiftsrådsmøde i Viborg, lørdag den 13. 
marts 2021 – afholdt via Teams 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 10 min. 
 

Karl Georg Pedersen refererede kort fra mødet 
og de oplæg, der havde været. 
Karl Georg Pedersens opfattelse var, at det var 
et godt møde med spændende emner på 
dagsordenen. 
Beslutningen om et fælles Stiftsrådsmøde var 
overvejende, at man skal have 1-2 formands-
møder om året, og at det skal ligge på stiftsplan. 
Aftalen blev, at Fyens Stift tager næste møde. 
Der var en god debat og en god stemning på 
mødet – og en overvejende opbakning til, at det 
var en god ide. 
Der var en god drøftelse af Coronasituationen 
og debat om, hvordan man kan være kirke i en 
krisesituation og, hvordan man skal håndtere 
dette. Der blev givet udtryk for, at der er brug for 
et nationalt forum, hvor lægfolk har en tydeligere 
stemme, end det har været tilfældet nu. 
God debat omkring Folkekirkes 
Kommunikationsundersøgelse – der arbejdes på 
at lave en fælles kommunikation.  
Folkekirkens økonomi blev kort gennemgået ved 
Bodil Abildgaard med nogle gode bilag. Endelig 
var der et kort indlæg omkring Kirkedagene 
næste år i Roskilde. 
Konklusion: Et godt møde, som vi godt kan være 
tilfreds med. 
Det blev yderligere komplimenteret, at der var 
lavet et godt og fyldigt referat. 
Der var kommet mange gode ”ting” på bordet. 
Evalueringen blev taget til efterretning 
 

6.  Henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp med 
tilbud om, at generalsekretær Birgitte Qvist 
Sørensen deltager i et kommende 
Stiftsrådsmøde 
Beslutningspunkt  
Estimeret tid 5 min. 
Bilag 19 

Karl Georg Pedersen gennemgik kort 
henvendelsen fra Folkekirkens Nødhjælp og bad 
om eventuelle kommentarer til henvendelsen. 
Arne Bach synes, det vil være en god ide, og at 
man ved svaret angiver, hvor lang tid, indlægget 
må vare. I svarmail fra Karl Georg er det anført 
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 15-20 min. hvilket vil være passende + 
spørgsmål bagefter. 
Det blev besluttet at melde tilbage, at Birgitte 
gerne må deltage i et møde, og at vi samtidig 
spørger hende om, hvorvidt det skal være i 
næste møde i august 2021, eller hun vil vente til 
mødet i februar 2022 med det nye Stiftsråd. 
 

7.  Fra Det landsdækkende Grønne 
Omstillingsudvalg, kort orientering om 
vedtaget fælles satsning i relation til 
samarbejdet omkring grøn omstilling i 
Folkekirken 
Drøftelsespunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Bilag 2 
 

Henrik Stubkjær redegjorde kort for de 3 formål, 
der danner grundlag for samarbejdet. 
Man siger også her ja til forpligtelsen om en 
reduktion på 70%, og alle vil gerne være med til 
at dokumentere det, vi gør – vi gør rigtig meget i 
forhold til så mange andre, så det er vigtigt, at vi 
kan dokumentere det.  
Der har været fuld opbakning til den rapport, 
udvalget har udarbejdet. 
Henrik Stubkjær henviste også her til rapporten 
fra Faurskov Provsti. 
Klaus Kern deltager fra KM.  
Bodil Abildgaard fortalte, at der havde været 
besøg ved sidste møde i udvalget af Carsten 
Vejborg og Anders Bonde, og nævnte, at hun 
har nogle rapporter til uddeling, hvis nogen har 
interesse heri. 
Finn Skaarup spurgte, hvorvidt man tænker bly 
tag med ind? Henrik Stubkjær svarede hertil, at 
udvalget endnu ikke har været så konkrete, og 
at det er planen, at der skal ansættes en 
projektleder, hvorfor det vil være relevant at 
tænke det med ind der. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

8.  Konference i Vejle i samarbejde med FUV den 
13. og 14. oktober 2021: ”Forholdet mellem 
tilsyn og ledelse”. Hvert Stiftsråd har fået tildelt 1 
plads. 
Hvem ønsker at deltage? 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Bilag 3 
 

Bodil Abildgaard fortalte kort omkring 
konferencen. 
Karl Georg oplyste, at han var tilmeldt sidste 
gang, men da han ikke stiller op til Stiftsrådet til 
efteråret, overlader han gerne pladsen til en 
anden interesseret.  
Ingen af de tilstedeværende ønskede at deltage 
– så er der nogen af de fraværende, der ønsker 
at deltage, må besked herom hurtigt sendes til 
Stiftet. 
 

9.  Fra GIAS Center, status til stiftsrådene på 
udbuddet for KAS og GIAS herunder opfølgning 
på økonomi 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Bilag 4 
 

Bodil Abildgaard gennemgik kort status for 
udbuddet. 
Økonomien ser ud som om, den holder. Det 
tegner positivt, og vores medarbejdere tror på, 
at det bliver et godt system. 
Taget til efterretning 
 
 



10.  Indkomne ansøgninger 
Estimeret tid 10 min. 
 

 

 a) Fra Eva-Maria Schulz, vedr. ansøgning 
om tilskud på kr. 10.000,00 til kirkeblad 
for indsatte i landets fængsler og 
arresthuse 
Bilag 5 

 
FU indstiller til godkendelse 
 

Henrik Stubkjær bemærkede, at han har 
opfordret til ansøgningen. 
Henrik Stubkjær er blevet formand for et lille 
udvalg for fængsels- og arresthuspræster. De 
pågældende præster har ikke ret mange penge 
og deraf kommer biskoppens opfordring. 
Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
dermed godkendt med støtte af kr. 10.000,00 
 

 b) Fra Thomas Gudbergsen og Lone 
Vesterdal, ansøgning til Viborg Stiftsråd 
om støtte med kr. 10.000,00 til projekt 
”Sjælesorg i bevægelse” 
Bilag 6 
 

FU indstiller afvisning af ansøgningen, da 
der er tale om et bogprojekt 
 

Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
dermed afvist 

 c) Ansøgning fra Salmer.dk om støtte til 
udgivelse af bogen:  
Udsigt fra troens gren (arbejdstitel) - en 
artikelsamling om salmer, salmedigtere 
m.v.  
Ansøgning om støtte ved enten kontant 
støtte,  
Ved på forhånd at love aftagning af 100 
bøger, formedelst 5.000 kr.  
Ved på forhånd at love aftagning af 200 
bøger, formedelst 10.000 kr.  
Bilag 7 
 

FU indstiller afvisning af ansøgningen, da 
samlerne kan tilgås via Nettet 
 

Karsten Christensen oplyste, at han har checket 
den pågældende hjemmeside. 
Det koster et årligt abonnement at have adgang 
online. 
Siden med salmerne er et godt arbejdsredskab, 
og Karsten Christensen foreslog, at der – for at 
spare penge – eventuelt laves en samlet aftale 
mellem alle 10 Stiftsråd om adgang. 
Viborg Stiftsråd har p.t. abonnement til 3 år med 
adgang til børnesalmer. 
Carlo Hald foreslog, at der laves en nærmere 
undersøgelse heraf. 
Karsten Christensen oplyste, at Birgitte 
Refshauge Kjær bruger siden meget, og det blev 
foreslået, at Stiftsrådet eventuelt beder Birgitte 
Refshauge Kjær om at lave en nærmere 
undersøgelse af, hvor mange sogne og præster, 
der bruger adgangen, og om der skal arbejdes 
videre hermed. 
Det blev drøftet, hvorfra der i givet fald skal 
søges penge fra omprioriteringspuljen eller om 
det skal finansieres via Det bindende 
Stiftsbidrag. 
 
Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
dermed afvist. 
 
Stiftsrådet besluttede at bede Birgitte Refshauge 
Kjær om at tage kontakt til Salmer.dk for at 
undersøge landsdækkende 
samarbejdsmuligheder. 
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 d) Ansøgning fra Henrik Helms og Troels 
Laursen om støtte med kr. 11.000,00 til 
projekt Julekalender 2021 
Bilag 8 
 

FU indstiller til godkendelse 
 

Henrik Helms forlod mødet. 
 
Henrik Stubkjær oplyste, at han har forelagt og 
anbefalet projektet for sine kolleger. 
 
Mette Nielsen oplyste, at der foreløbig er 
kommet positivt tilsagn / svar fra følgende 
Stiftsråd: 
 
Tilsagn om støtte fra Helsingør Stift 
Tilsagn om støtte fra Lolland Falster Stift 
Tilsagn om støtte fra Roskilde Stiftsråd 
Tilsagn om støtte fra Haderslev Stiftsråd 
Tilsagn om støtte fra Aarhus Stiftsråd 
Tilsagn om støtte fra Ribe Stiftsråd 
Tilsagn om støtte fra Fyens Stiftsråd 
 
Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
dermed godkendt med støtte af kr. 11.000,00 fra 
Viborg Stiftsråd 
 

 e) Ansøgning fra LAM om støtte til Den 
kirkelige filmpris Gabriel 2021 
Bilag 9 

 
FU indstiller til godkendelse med støtte på 
kr. 3.000 som tidligere år 
 

Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
dermed godkendt med støtte af kr. 3.000,00 

 f) Fra Luthersk og Indre Mission, 
ansøgning om støtte min. kr.10.000,00 
med til afholdelse af tværkulturel kristen 
sommerlejr på Hestlund Efterskole 2021 
(Tidligere støttet med kr. 10.000,00) 
Bilag 10 
 

FU indstiller til godkendelse med en støtte i 
lighed med tidligere på kr. 10.000 
 

Indstillingen fra FU blev fulgt og ansøgningen 
dermed godkendt med støtte med kr. 10.000,00 

 g) Fra Vestervig Kirkemusik skoles 
Støtteforening, ansøgning om støtte med 
kr. 10.000,00 
Bilag 22 
 

Da ansøgningen er modtaget den 26. maj 
2021 og efter FU-formødet, har FU ikke haft 
mulighed for at tage stilling til ansøgningen 
 

Henrik Stubkjær oplyste supplerende, at 
pengene går til at oprette en støtteforening, der 
har stiftende generalforsamling i juni 2021. 
Bodil Abildgaard oplyste, at også Aarhus Stift og 
Aalborg Stift er søgt om støtte. 
Karl Georg oplyste, at han anbefaler at Viborg 
Stiftsråd støtter. 
 
Ansøgningen blev godkendt og der støttes med 
kr. 10.000,00 
 

11.  
 

Siden sidst 
Orienteringspunkt 
 

 



 a) Meddelelser fra biskoppen og 
Stiftsadministrationen  
Estimeret tid 10 min. 

 

Corona: 
Man skal eventuelt opfordre præsterne til at lave 
kortere gudstjenester – det har vist sig at være 
godt modtaget. Henrik Stubkjær er spændt på, 
hvad der sker med dåb – bliver de liggende 
uden for gudstjenesterne? Også meget, er taler 
for, at de bliver holdt udenfor – vi må indstille os 
på den tid, vi er i nu. 
 
Nyt Stiftsråd:  
Til drøftelse i nyt Stiftsråd: Visioner – Corona - 
rejser en række spørgsmål. Hvordan er vi kirke 
under Corona / nu – hvordan bruger vi det, vi 
har lært omkring f.eks. streaming  
De unge har haft det svært – der er selvmord – 
hvad er vores rolle som kirke der?  
Henrik Stubkjær vil gerne være med til, at vi er 
med til at holde liv i den drøftelse – vi skal være 
mere forberedte i tilfælde af en ny krise. Det er 
en vigtig opgave for kirken at være med til at 
løfte problemerne under en krise – hvordan gør 
vi det? 
 
Visioner:  
Opfordring til, at man allerede nu overvejer 
visionerne. 
Er drøftet med provsterne også på sidste 
provstemøde; Det er drøftet, hvorvidt det kan 
være en ide at tale sammen om, hvorvidt vi skal 
have lavet en rapport til alle provstier a`la 
Faurskov-rapporten – provsterne har nikket OK 
hertil og har aftalt, at der inviteres til et møde 
med alle provster og provstisekretærer og 
Carsten Vejborg. 
Ovenstående vil eventuelt medføre en 
ansøgning til Stiftsrådet om dækning af udgifter 
til layout, tryk m.v. 
 
Præstemangel: 
Der er flere genopslag, men ellers har vi i Viborg 
Stift fået besat de stillinger, vi har haft opslået. 
Det overvejes, hvorvidt vi skal trække opslag af 
de nu ledige stillinger til efteråret, så de nye 
studerende på PASTO får mulighed for at søge. 
Der er til den nye § 1 a uddannelse 
(akademiker-paragraffen) kommet 261 ansøgere 
til uddannelsen. Jylland og Fyn går til Aarhus 
Universitet og har fået 104 studerende, og 157 
studerende er gået til Københavns Universitet.  
 
Stiftsmenighedsrådsstævnet: 
Holdes den 10. september 2021 i Tinghallen og 
der er planlagt et rigtig godt program. 
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Der er Fællesspisning og afsluttes med 
gudstjeneste i Domkirken om aftenen. Har været 
holdt på denne måde med god succes i 
Haderslev. 
 
Pilgrimshuset: 
Nordea Fonden har givet 240 mill til udbedring 
af kendskabet til Hærvejen. Der er lavet en 
forening, hvor borgmesteren i Vesthimmerland 
er formand og borgmesteren i Viborg er 
næstformand. Delegationen inkl. Nordea 
Fonden kommer på besøg i Viborg Pilgrimshus 
den 31. maj 2021. 
 
Liturgiarbejdet:  
Fristen er udløbet, og der er kommet knapt 400 
svar ind. Man har ansat 2 akademiske 
medarbejdere, der skal sammenholde de 
modtagne svar og arbejde videre hermed. 
 
Bodil Abildgaard:  
Der er valg til Provstiudvalg og Stiftsråd til 
efteråret. Bodil Abildgaard håber på et fuldt 
Stiftsråd. Bodil Abildgaard kom med en 
opfordring til, at man finder suppleanter. 
Bekendtgørelsen er ikke kommet ud endnu. 
 
Henning Kjær Thomsen: 
Teologi for Voksne har ligget underdrejet pga. 
Corona, men starter op igen den 4/9 2021.  
Hele efteråret vil være kompensation for det 
aflyste – nyt hold begynder januar 2021. 
 
Viborg Stift er blevet udvalgt til det næste ½ år 
at producere podcast til alle søndage i kirkeåret. 
4 præster fra Stiftet, der på skift vælger 
prædiken. Ligger på Viborg Stifts hjemmeside 
(på forsiden) – link sendes med referat: 

https://viborgstift.dk/inspiration-og-

eftertanke/praediken-paa-vej 

§ 2 uddannelsen: Vi har i Viborg Stift haft § 2 
undervisning for alle jyske stifter. Der har været 
11 studerende i alt og 9 går til prøve. 
 
Vi vil formentlig miste nogle § 2 elever på 
baggrund af den nye § 1 a uddannelse. 
 
Henning Thomsen udgiver sin bog den 6. 
oktober 2021 – ”Da åbnedes deres øjne”. 
Henning Thomsen gav lovning på et eksemplar 
til alle Stiftsrådsmedlemmer. 

https://viborgstift.dk/inspiration-og-eftertanke/praediken-paa-vej
https://viborgstift.dk/inspiration-og-eftertanke/praediken-paa-vej
https://viborgstift.dk/inspiration-og-eftertanke/praediken-paa-vej
https://viborgstift.dk/inspiration-og-eftertanke/praediken-paa-vej


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

 

Karl Georg Pedersen har ikke deltaget i noget 
siden sidste møde – derfor ikke noget nyt at 
berette 

 
c) Orientering fra medlemmer af 

Stiftsrådet, herunder fra 
Kapitalforvaltningen 
Budgetsamrådet             
Estimeret tid 5 min. 

            

Kapitalforvaltningen: 
Der har været afholdt fysisk møde på 
Diakonhøjskolen. Man har vedtaget, at der skal 
være licitation omkring, hvem der skal være 
forvalter – man er gået fra 3 til 2, og det skal 
gerne være med virkning fra den 1. januar 2022. 
Man håber på at kunne tjene penge ved skiftet. 
De første 4 måneder har været ekstrem dårlige 
– har medført et minus på ca. kr. 50 mill.   
 
Budgetsamråd: 
Der er Teknisk gennemgang den 4/6 på 
TEAMS. Der er indkommet 9 ansøgninger, der 
skal gennemgås. 
Det er det oplæg, Stiftsrådet får til næste 
Stiftsrådsmøde i august, hvor ansøgningerne 
skal behandles. 
 

12.  Afrapportering fra udvalg, herunder 
årsrapporter  
Estimeret tid 10 min.  
 

a) Stiftsudvalg for Diakoni  
 

b) Stiftsudvalget for Medier og 
Kommunikation 
 

c) Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø 
 

d) Stiftsudvalget for Gudstjeneste og 
Forkyndelse 
 

e) Stiftsudvalget for Kirken i Verden 
Bilag 21 
 

f) Stiftsudvalget for Undervisning  
 

g) DSUK 
 

h) Stiftsudvalget   ”Kirken på Landet” 
 

i) Stiftsudvalget for Pilgrimme 
 

a. Stiftsudvalg for Diakoni  
Diakonipræst Steen Andreassen har orlov og 
der er derfor vikar på for Steen. 
 
b. Stiftsudvalget for Medier og 
Kommunikation 
Henrik Helms orienterede om, at man i forhold til 
Corona har drøftet i udvalget, hvad der kan 
gøres anderledes. Mange initiativer er overgået 
til online. 
Mange webinarer er afholdt – fra kommunikation 
til konfirmation, og webninar om byggesager,  
som er tilbudt ud over stiftet med mange 
deltagere fra andre stifter. 
 
Der er lavet 3 afsnit ”Tanker om tro” med Henrik 
Stubkjær. Link til udsendelser: Tanker om tro | 
viborgstift.dk 
 
Endvidere er der lavet online udsendelse i 
forbindelse med påsken. 
 
Projekt ”Diakonibogen” – Steen Hedemann 
Andreassens projekt, som er kommet lidt i 
klemme på grund af manglende 
distributionsmuligheder. 
Henrik Helms er ved at løfte bogen ind i et 
online univers. 
Julekalenderen. Løftes i år til et landsdækkende 
projekt. Er ligeledes medfinansieret via Viborg 

https://viborgstift.dk/tanker-om-tro
https://viborgstift.dk/tanker-om-tro
https://viborgstift.dk/tanker-om-tro
https://viborgstift.dk/tanker-om-tro
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Kirkeradio, der oprindeligt gav penge til en 
dåbsabb. Pengene er med tilsagn fra 
bestyrelsen nu overgået til projektet med 
Julekalenderen. 
 
Stiftsinitiativprisen: Fristen for tilbagemelding er 
her i juni 2021. Der er til nu kommet 3 
indstillinger. 
 
c. Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø 
Thomas Frank var fraværende – intet nyt 
 
d. Stiftsudvalget for Gudstjeneste og 
Forkyndelse 
Der har afholdt et enkelt møde. Der skal gøres 
noget for at lære folk at gå i kirke igen – hvordan 
gør man det? 
 
Henrik Stubkjær bemærkede omkring dåb: 
Provsterne oplyser, at de manglende dåb 
kommer nu – der er mange lørdagsdåb. I Viborg 
Stift er der derfor ikke det store efterslæb. 
 
Forslag fra Gert Oluf Lausten om, at Henrik 
Helms og Medieudvalget hjælper kirkebladene 
med en artikel, der kan bruges i kirkebladene, 
og at man satser på temaet om dåb i efteråret. 
 
e. Stiftsudvalget for Kirken i Verden 
Henviste til bilag, der var vedlagt dagsordenen. 
 
f. Stiftsudvalget for Undervisning  
Birgitte Refshauge Kjær var fraværende – intet 
nyt 
 
g. DSUK 
Joan Trelmose var fraværende – intet nyt 
 
h. Stiftsudvalget   ”Kirken på Landet” 
Intet nyt  
 
i. Stiftsudvalget for Pilgrimme 
Udvalget har haft møde – de har været ramt af 
Corona, men der har på trods heraf været flere 
vandringer. Pilgrimspræsten har været meget 
aktiv med vandringer – se link til hjemmesiden: 
Inspirationsmateriale | viborgstift.dk 
 
Udvalget er blevet bedt om at lave 
pilgrimsvandring til erstatning af 
Hærvejsmarchen. 
 

https://viborgstift.dk/pilgrim/inspirationsmateriale
https://viborgstift.dk/pilgrim/inspirationsmateriale


Udvalget har ønsket at få flere ind i udvalget for 
at få bedre dækning i stiftet og få gjort flere 
aktive i stiftet. Har fået tilsagn fra Lotte Bolding, 
Bitten Sivebæk og Jan Bjerglund om, at de vil  
indtræde i udvalget. 
 
Næste møde i udvalget er den 2. september 
2021. 
 

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

 

13.  Godkendelse af ansøgning fra Farsø MR om 
stiftsmiddellån til tilbygning af Farsø sognegård -   
lån i stiftsmidlerne på kr. 10.211.875,00 
Bilag 11 
 

Taget til efterretning 
Det korrekte beløb udgør i alt kr. 10.211.875 kr.  
 

14.  Fra Kristent-Muslimsk Samtaleforum med 
indbydelse til konference 2021, som bliver d. 5.-
6. november 2021.  
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min. 
Bilag 12 
 

Taget til efterretning 

15.  Takkemails: 
 

 

 a. Fra Arbejdsgruppen for Folkekirkens 
Sorgkonference 
Bilag 13 

 

 

 b. Fra provst Esben Thusgård, provst 
Aarhus Nordre Provsti med tak for og 
orientering omkring status for levering af 
bogen "Samskabelse og samspil" 
Bilag 14 

 

 

 c. Fra Rold Skov Refugium, tak for 
tilskud 
Bilag 15 

 

 

16.  Oversigt over kapitalernes udvikling 
Bilag 16 
Orienteringspunkt  
 

 

17.  Oversigt over nye udlån pr. dato  
Bilag 17 
Orienteringspunkt 
 

 

18.  Eventuelt 
Estimeret tid 5 min. 
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19.  Planlagte møder og arrangementer for 
Viborg Stiftsråd i 2021 
 
Torsdag den 26. august 2021 
Stiftsrådsmøde 
 
Fredag den 10. september 2021  

Landemodeforhandlinger og Stiftsmenigheds-

rådsstævne med efterfølgende Landemode-

gudstjeneste  

 
Onsdag den 13. oktober og torsdag den 14. 
oktober 2021 
Konference i Vejle: ”Forholdet mellem tilsyn og 
ledelse”  
 
Torsdag den 25. november 2021 
Stiftsrådsmøde 
 
Onsdag den 15. december 2021 
Stiftsrådsmøde / Julemøde - Nyt og gammelt 
Stiftsråd 
 
 

 

20.  Planlagte møder og arrangementer for 
Viborg Stiftsråd i 2022 
 
Lørdag den 22. januar 2022 

Religionspædagogisk Konference 

"KRYDSFELT" på Hardsyssel Efterskole 

 
Fredag den 28. januar 2022 
Konference om Diakoni: "Samskabelse mellem 
kommune og kirke i Viborg Stift"  
 
Forslag til dato for Stiftsrådsmøde: torsdag den 
24. februar 2022 
 
Marts 2021 
Eventuelt: Folkekirkens Sorgkonference, 
 
Torsdag den 26. maj 2022 - søndag den 29. maj 
2022 
Himmelske Dage 2022 Kirkefestival i Roskilde 
 
Torsdag den 9. juni 2022 til og med tirsdag den 
14. juni 2022 
LVF Councilmøde i Viborg 

 



 


