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Møde i stiftsudvalg for økumeni, mission og religionsmøde i Viborg Stift 
 
28. juni 2019 hos Niels Iver Juul i Farsø  
 
Til stede: Vilhelm Værge, Steffen Nørregaard, Karin Vestergaard, Niels Iver Juul, Peter 
Fischer-Nielsen 
Afbud: Gert-Oluf Schwarz Lausten 
 

1. Godkendelse af referat fra møde 26. marts 2019 
- Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

- Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 
 

3. Evalueringer 
a. Gudstjeneste og møde med Ærkebiskop Musa Filibus 26. maj 2019 

Der var tilfredshed med dagen. Samtalen understregede vigtigheden af 
ansigt til ansigt-møder og udveksling på alle niveauer. Se i øvrigt tidligere 
udsendt referat fra mødet. 
 

b. Himmelske Dage 
Der har været meget positiv respons på dagene. Der var god tilslutning til 
Global Kirke-Teltet. Stiftsudvalgsstanden fungerede meget dårligt. 

 
4. Økonomistatus 

- Der er 26. juni brugt 45 procent af budgettet. Peter er i dialog med stiftet 
omkring forskellige uklare posteringer. 

 
5. Orientering fra stiftspræsten 

- Peter orienterede om sine aktiviteter siden sidste møde. 
 

6. Venskabsstifter 
a. Guildford Stift. To repræsentanter fra stiftet deltog i Himmelske Dage. Der er 

i stiftet en større omorganisering på vej, og der skal i den forbindelse 
udpeges en ny kontaktperson til Viborg. Såfremt der kommer en invitation til 
Andrew Wheelers afskedsarrangement, deltager Vilhelm og Steffen. Tre 
provstier besøger Guildford i 2019: Skive, Salling og Viborg Østre. 
 

b. Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN). Der planlægges en rejse til Nigeria i 
november for Niels Iver og Peter, hvor konkrete kontakter og 
udvekslingsmuligheder undersøges. AG Mission overvejer en besøgsrejse til 
Nigeria i 2021. På kommende stiftskonference kan det drøftes, hvordan 
rejser forankres i udvalget – det kunne fx ske i ad hoc planlægningsudvalg 
og ikke kun som Libanon-rejsen i foråret hos AG Mission. 

 
7. Drøftelse omkring provstikomiteer og provstipræster 

- Vilhelm gennemgik historikken med etablering af ordningen med emeriti som 
provstipræster tilbage i 1990’erne (og måske allerede i 1980’erne) og den 
efterfølgende oprettelse af provstikomiteer via disse. Da det efter ca. 2010 ikke 
længere var muligt at finde nye emeriti som provstipræster, forsøgte man sig fra 
2014 med tjenstgørende sognepræster, men heller ikke det lykkedes. 
Provstipræsteordningen fungerer derfor ikke længere. Ordningen blev officielt 
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afviklet i forbindelse med et møde med biskoppen i december 2017. Kun Erik 
Bitsch i Lemvig er tilbage af de tidligere provstipræster. Vilhelm orienterer ham. 

- Derimod er der stadig i 7 ud af 11 provstier i Viborg stift provstikomiteeer. (Kun 
de 2 Salling-provstier og de 2 Viborg-provstier har ingen provstikomite) 

- På september-mødet for provstikomiteer i Sunds bør det undersøges, hvilke 
provstikomiteer, der fortsat primært har fokus på mission, eller om de også 
dækker områderne økumeni og religionsmøde. Vi skal desuden lytte til, hvilke 
ønsker og forventninger komiteerne har til stiftsudvalget og stiftspræsten. 

- Traditionelt har kontakten til provstipræster og provstikomiteer været varetaget 
af stiftspræsten.  

- Efter mødet i Sunds bør det afklares, hvor ansvaret for kontakten til 
provstikomiteerne placeres fremadrettet. Det drøftes desuden, hvordan evt. nye 
komiteer bedst etableres. 
 

8. Hvordan brander vi vores stiftsudvalg i stiftet? 
- Steffen, Peter og Henrik Helms arbejder på et kommunikationsoplæg til 

kommende stiftskonference. Der skal afsættes mindst en time til punktet – gerne 
med et gruppearbejde som udgangspunkt. 

- Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at gøre stiftsudvalgets arbejde kendt bredt i 
stiftet – hos præster, menighedsrådsmedlemmer, provstikomitemedlemmer m.fl. 

- Kommunikationskanalerne skal gennemgås: hjemmeside, nyhedsmail, 
Facebook, DAP m.m. 

- Det kan overvejes, om vi kan få nogle af vores temaer til at fylde på 
stiftspræstestævnet. 

- Rejser og ture kan være med til at fremme opmærksomheden omkring 
stiftsudvalgets arbejdsområder. 

 
9. Godkendelse af nyt medlem til AG Religionsmøde 

- Anders Frank, Ans, godkendes som nyt medlem af gruppen. Han er cand.mag. i 
religionsvidenskab, kirke- og kulturmedarbejder i Rind ved Herning og §2-
studerende. 

 
10. Bestyrelsesmedlem til Folkekirke & Religionsmøde 

- Vilhelm Værge kontakter biskoppen og foreslår, at Kristine Jersin overtager 
bestyrelsesopgaven i Folkekirke & Religionsmøde efter Steffen Nørregaard. 

 
11. Kommende aktiviteter, møder og konferencer 

- Kirkevandring afholdes formentlig i Lemvig i august – datoen er ikke endeligt 
afklaret. 

- 24. september arrangerer AG Religionsmøde seminar for religionslærere og 
provster. Mødet finder sted i Viborg Domkirkes sognehus. 

- Der afholdes inspirationsdag om kontakten til østeuropæiske indvandrere den 
23. eller 24. oktober. Mødet afholdes i Bjerringbro eller omegn. 

- Forbønsgudstjenesten afholdes 24. november i Viborg Domkirke forventelig 
med den katolske biskop Kozon som prædikant og Henrik Stubkjær som liturg. 
Karin undersøger, om der kan spises aftensmad og holdes møde med biskop 
Kozon og stiftsudvalget efter gudstjenesten. 

 
12. Årshjul 2019 

- Se punkt 11. 
 

13. Forberedelse af dagsorden til stiftskonferencen 2. oktober 2019 
- Kommunikationspunktet skal have god plads på dagsordenen – se punkt 8. 
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- Det skal drøftes, hvordan vi organiserer rejser 
 

14. Meddelelser fra arbejdsgrupperne 
- AG Økumeni er optaget af arbejdet omkring kontakten til østeuropæere. 
- AG Mission undersøger muligheden for en rejse til Ethiopien eller Ægypten i 

2020. Gruppen arrangerer mødet med provstikomiteerne i september. 
- AG Asyl og migrant har haft et møde med lederen på Kærshovedgård og 

biskoppen. Det overvejes at lave en udflugt for alle beboere på centret i 
samarbejde med Røde Kors.  

- AG Religionsmøde mødtes med imamen fra Ikast på seneste møde og er i gang 
med at planlægge en besøgsrunde til moskeer, templer m.m. i de kommende år. 
Gruppen har møde med Thomas Frovin fra Areopagos på kommende møde. 
Desuden er der seminar med religionslærere og provster 24. september. 
 

15. Næste møde 
- 22. oktober kl. 14-16.30 hos Peter: Højbjerg Møllevej 24, 8840 Rødkærsbro. 
 

16. Eventuelt 
- Karin ønsker i forbindelse med sin pensionering at trække sig som Viborg Stifts 

repræsentant i Folkekirkens Migrantarbejde. Hun kontakter biskoppen og 
foreslår Peter Fischer-Nielsen som ny repræsentant. 

 
 


