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Referat fra ekstraordinært møde i stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde 14. juni 2018 
med henblik på indføring af Peter Fischer-Nielsen i arbejdet som stiftspræst. 
Afholdt hos Steffen Nørregaard, Sahl 
 
Til stede: Vilhelm Værge, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Steffen Nørregaard, Niels Iver Juul, Karin Vestergaard 
og Peter Fischer-Nielsen (referent). 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 6: Bevilling af tilskud til rejse. 
 

2. Godkendelse af referat fra stiftsudvalgsmøde 15. maj 
- Referatet blev godkendt. 
 

3. Præsentation af stiftsudvalget, dets kommissorium, opgaver, struktur og arbejdsformer 
a. Overordnet orientering ved Vilhelm Værge 
- Peter Fischer-Nielsen blev briefet om stiftsudvalgets kommissorium, opgaver m.m. 
- I forhold til venskabsstifterne i Guildford og Nigeria laver Peter Fischer-Nielsen et oplæg til 

drøftelse på kommende stiftskonference. Oplægget kan inden drøftes i stiftsudvalget. 
 
b. De enkelte arbejdsgruppeformænd præsenterer deres AG 
- Peter Fischer-Nielsen blev briefet om arbejdsgruppernes opgaver. 
- Vilhelm Værge vil udarbejde en oversigt over provstikomiteer for ydre mission.  
 

4. Igangværende projekter og tiltag 
- Peter Fischer-Nielsen blev briefet om igangværende aktiviteter. Herunder: 

o Samtalecafé på Ikast Gymnasium 10. september. 
o Studietur for stiftsudvalget og arbejdsgrupperne til Libanon 22. til 26. oktober. 
o Forbønsgudstjeneste i domkirken afholdes formentlig 28. oktober kl. 16.30. 
o Stiftsstævne om Jerusalem 11. november i Holstebro. 
o Stiftsudvalgenes dag i Salling-hallerne 17. november. 
o Studietur til Libanon for menighedsrådsmedlemmer fra de to Salling- og de to Viborg-

provstier 8. til 16. marts 2019. 
o Himmelske dage i 2109. Det undersøges, hvordan de enkelte arbejdsgrupper kan 

repræsenteres på Mulighedernes Marked. Stiftsudvalget har afsat i alt 30.000 kr. 
(10.000 kr. til hver arbejdsgruppe). Peter undersøger, hvad de øvrige stiftspræster og -
udvalg påtænker at lave på Mulighedernes Marked. Der er et ønske om, at 
stiftspræsten indtræder i arbejdsgruppen Global Kirke under Himmelske Dage. 

 
5. Stiftspræstens opgaver 

- Stiftspræstens opgaver blev drøftet. De er blandt andet: 
o Kassererfunktionen 
o Sekretærfunktion i stiftsudvalget 
o Presse- og informationsfunktionen – herunder stiftets hjemmeside, Facebook m.m. 
o Medlemskab af arbejdsgrupperne og deltagelse i nogle af møderne 
o Kontakt til venskabsstifter 
o Opsamling af erfaring og viden 
o Kontakt til sogne og provstier – herunder foredrag og oplæg 
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6. Bevilling af tilskud til rejse 
- Niels Iver Juul deltager i rejse til Nigeria i september med en delegation fra Mission Afrika. Da 

han skal foretage indledende samtaler omkring Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN) som 
venskabsstift og tage kontakt til ærkebiskop Musa Panti Filibus om hans deltagelse i Himmelske 
Dage, bevilger udvalget 4.000 kr. til rejsen. 
 

7. Evt. 
- På en kommende konference kan stiftsudvalgets og arbejdsgruppernes navne drøftes, ligesom 

det kan drøftes, hvilke navne vi ønsker at bruger i vores kommunikation. 


