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Til medlemmerne af Viborg Stiftsråd 
Teologisk konsulent Henning Kjær Thomsen 
Kommunikationskoordinator Henrik Helms 
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard 
 
 
 
REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd, onsdag den 26. august 2020 Bispegården i Viborg 
 
Mødet blev indledt med en kort andagt v/Gert Primdahl 

 
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer: 
Henrik Stubkjær, Carsten Hoffmann, Karsten Christensen, Erling Vingborg, Gert Primdahl, Jens 
Pedersen, Karl Georg Pedersen, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Lillian Storgaard, Anne Lisbeth 
Bisgaard Jepsen, Birgitte Refshauge Kjær, Carlo Hald 
 
Deltagende fra Stiftet: 
Henrik Helms, Bodil Abildgaard, Henning Kjær Thomsen og Mette Nielsen (Referent) 
 
Afbud fra:   
Thomas Frank, Finn Skaarup, Bjarke Møller Sørensen, Lillian Storgaard, Joan Trelborg og Leif 
Skibsted Jakobsen, der er udtrådt af Stiftsrådet 
 
Ikke mødt: Flemming Holmberg, 
 

 
 
 

R E F E R A T 
 

Punkt Dagsorden Referat 
  

Leif Skibsted Jakobsen har meddelt, at han har 
fået nyt arbejde i Paris pr. 1. september 2020. 
Leif Skibsted Jakobsen er derfor udtrådt af 
Stiftsrådet, og deltager derfor ikke i mødet. 
 

Karl Georg Pedersen sendte på vegne Viborg 
Stiftsråd en tak til Leif Skibsted Jakobsen for det 
store arbejde, han har lagt i Stiftsrådet. Stiftet 
viderebringer takken til Leif. 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 5 min.  
 

Dagsordenen blev godkendt 

2.  Ansøgninger til Budgetfølgegruppen / 
Materiale til gennemgang af 
Omprioriteringspuljen 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 15 min. 
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 Ansøgningerne til ”Fællesfondens 
Omprioriteringspulje 2020” blev behandlet i 
Budgetsamrådet den 2. juni 2020 (teknisk 
gennemgang), og endelig godkendelse sker på 
et møde den 17. september 2020 
 
Power Point slides fra teknisk gennemgang i 
Budgetsamrådet onsdag d. 03.06.2020 
vedlægges - Bilag 1  
(Selve oversigten over ansøgninger er på slide 
nr. 9 - Bilag 2) 
 
FU og biskoppens indstilling fra formødet: 

• Ansøgning 1, 2 og 3:  
FU indstiller godkendelse med anbefaling 
af, at de tre ansøgninger ses som et 
samlet hele og behandles under et, 
måske med et reduceret beløb på i alt kr. 
3.500.000,00.  

• Ansøgning 4: FU indstiller godkendelse 
• Ansøgning 5: FU indstiller godkendelse 
• Ansøgning 6: FU indstiller godkendelse 
• Ansøgning 7: FU indstiller godkendelse 
• Ansøgning 8: FU indstiller godkendelse 
• Ansøgning 9: FU indstiller godkendelse 
• Ansøgning 10: FU indstiller godkendelse 
• Ansøgning 11: FU indstiller godkendelse 
• Ansøgning 12:  FU indstiller afvisning 

 
På mødet vil Stiftsrådsformanden og biskoppen 
komme med supplerende forklaringer til de 
enkelte ansøgninger 
 

Erling Vingborg argumenterede mod FU`s 
indstilling om afvisning af ansøgning nr. 12 - 
Ansøgning fra IT-Kontoret. Erling Vingborg 
mener, at det er strengt nødvendigt, og at der 
må være en årsag til, at IT-Kontoret søger så 
stort et beløb og prioriterer opgaven. 
Karl Georg Pedersen forklarede kort omkring 
baggrunden for indstillingen fra FU. Carsten 
Hoffmann, Jens Pedersen, Henrik Stubkjær og 
Birgitte Refshauge Kjær kom med supplerende 
bemærkninger hertil. 
Der var afstemning ved håndsoprækning 
20 stemte for FU`s indstilling 
Ingen stemmer imod  
1 undlod at stemme 
Beslutning: FU`s indstilling om afvisning af 
ansøgning nr. 12 tages til efterretning 
 
Ansøgning nr. 1, 2 og 3: Indstillingen fra FU blev 
taget til efterretning. 
 
Ansøgning nr. 4: Indstillingen fra FU blev taget 
til efterretning. 
 
Ansøgning nr. 5: Karl Georg Pedersen 
redegjorde for projektet og for indstillingen fra 
FU. Karl Georg Pedersen foreslog ”for egen 
regning”, at man fra Stiftsrådet evt. anbefaler, at 
det tages i faser, således at Stiftsrådet siger ja 
til støtte til år 2024. 
Henrik Stubkjær supplerede med lidt mere 
uddybende omkring kommentarer til projektet og 
tilkendegav, at han til dels er enig med Karl 
Georg Pedersen i, at der er tale om mange 
penge, og ikke ville afvise Karl Georgs forslag 
om, at opdeling i faser kunne være en mulighed 
at anbefale. 
Erling Vingborg tilkendegav, at man ikke kan 
tillade sig at afvise projektet, da der også er 
givet et stort tilskud fra Mærsk. 
Indstillingen fra FU blev taget til efterretning. 
 
Ansøgning nr. 6: Henrik Stubkjær oplyse, at 
ideen faktisk er opstået i Viborg Stift og 
forklarede kort herom. 
Bodil Abildgaard bemærkede, at Stiftsrådet 
tidligere har bevilget penge til projektet. 
Indstillingen fra FU blev taget til efterretning. 
 
Ansøgning nr. 7: Karl Georg Pedersen fortalte 
kort om baggrunden for ansøgningen, herunder 
at Folkekirke & Religionsmøde skal lægges ind 
under København Stift. 
Indstillingen fra FU blev taget til efterretning. 
 



Ansøgning nr. 8: Indstillingen fra FU blev taget 
til efterretning. 
 
Ansøgning nr. 9: Indstillingen fra FU blev taget 
til efterretning. 
 
Ansøgning nr. 10:  
Karl Georg Pedersen fortalte kort om det 
komplekse i, at ansøgningen ligger i regi af 
omprioriteringspuljen - den hører formelt ikke 
hjemme her. 
Indstillingen fra FU blev taget til efterretning. 
 
Ansøgning nr. 11: Indstillingen fra FU blev taget 
til efterretning 
 
Ansøgning nr. 12: Se ovenfor 
 

3.  Fra Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og 
Religionsmøde, forslag til nye vedtægter / 
kommissorium for udvalget. 
Stiftsudvalget ønsker at skifte navn til 
”Stiftsudvalget for Kirken i Verden” 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
Bilag 3 
FU indstiller godkendelse af ansøgningen 
 

Anne-Lisbeth Jepsen stillede spørgsmål til 
forslaget og baggrunden herfor. Kan man huske 
det økumeniske og det mellemkirkelige, hvis 
navnet ændres til ”Kirken i Verden”? Anne-
Lisbeth Jepsen er bekymret for, at man kommer 
til at tabe f.eks. ”Religionsmøde” - at man med 
tiden vil glemme, at det også er mere end 
”Kirken i Verden” - det må ikke blive forsimplet 
og forringet. Hvordan finder man ud af at undgå 
det? 
Gert Oluf Lausten svarede herpå og 
tilkendegav, at man også havde drøftet 
spørgsmålet i udvalget; det er svært at finde en 
fællesnævner for alle områder. 
Gert Oluf Lausten tager betænkeligheden med 
tilbage til udvalget. 
Birgitte Refshauge Kjær tilkendegav, at hun 
synes det er et godt og fint navn, der er fundet. 
Opgaven består fortsat. 
Gert Oluf Lausten oplyste, at de små udvalg 
nedlægges - de bliver til ad hoc opgaver. 
Der var overvejende enighed om, at navnet er 
mere mundret. 
Indstillingen fra FU blev imødekommet 
 

4.  Fra KM, høring over udkast til lov om 
ændring af folkekirkens økonomi i 
forbindelse med revision af kirkernes og 
præsteembedernes kapitaler 
Høringsfrist 27. august 2020 
Bilag 4 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
FU indstiller godkendelse af udkastet 
 
 
 

Bodil Abildgaard forklarede kort omkring 
høringen. 
Kapitalerne er tidligere blevet revideret af 
Rigsrevisionen - det ønsker man nu at lave 
lovændring til, således at der sker en ændring af 
hjemmelsgrundlaget. 
Træder i kraft pr. 1. januar 2021. 
Rigsrevisionen har sagt OK til også at revidere i 
2020. 
Indstillingen fra FU blev imødekommet 
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5.  Stiftsinitiativprisen - ”Hans Tausen Prisen 
2021”, der skal uddeles i forbindelse med 
Stiftsmenighedsstævnet fredag den 10. 
september 2021 
Valg af dommerkomité / arbejdsgruppe. 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
 

Følgende meldte sig til arbejdsgruppen: 
 

• Anne-Lisbeth Jepsen 
• Birgitte Refshauge Kjær 
• Karl Georg Pedersen 
• Henrik Stubkjær 

 
Stiftet indkalder til første møde. 
 

6.  Valg af nyt medlem til Arbejdsgruppen for 
grøn omstilling m.v. 
Som oplyst ovenfor, er Leif Skibsted Jakobsen 
udtrådt af Viborg Stiftsråd. 
Der skal derfor vælges et nyt medlem til 
Arbejdsgruppen i stedet for Leif Skibsted 
Jakobsen. 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
 

Det blev besluttet at fortsætte med den allerede 
nedsatte arbejdsgruppe - uden valg af nyt 
medlem. 

7.  Budgetopfølgning 2020 – Bindende 
Stiftsbidrag 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
Bilag 5 
 

Karl Georg Pedersen oplyste, at der er en stor 
kassebeholdning p.t. som følge af mange 
aktiviteter, der på grund af Covid-19 ikke er 
gennemført. Det ser voldsomt ud, men har som 
anført en forklaring. 
Jens Pedersen spurgte, om der er noget, der 
skal flyttes rundt på. Bodil Abildgaard svarede 
hertil, at det er der ikke. 
Bodil Abildgaard oplyste supplerende, at det 
afsatte beløb til Konference om sorg flyttes til 
2021 - men beløbets størrelse bibeholdes. 
 

8. r
d 

Indkomne ansøgninger til Viborg Stiftsråd 
Beslutningspunkt 
Estimeret tid 10 min. 
 

 

 a) Ansøgning fra teologisk 
stiftskonsulent Henning Kjær 
Thomsen om støtte i forbindelse med 
udgivelse af bog om kirkeårets 
fortællinger i form af Viborg Stiftsråds 
tilsagn om engangsstøtte med kr. 
20.000,00, der anvendes til indkøb af 100 
bøger til uddeling / salg i forbindelse med 
uddannelserne på stiftsniveau. 
Bilag 6 

FU indstiller, at ansøgningen imødekommes 
 

Henning Kjær Thomsen forlod mødet. 
Erling Vingborg pointerede, at Viborg Stiftsråd 
gennem flere år har praktiseret ikke at yde 
støtte til bogudgivelser, hvilket Erling Vingborg 
er af den opfattelse, at der her er tale om. 
Erling Vingborg kan derfor ikke tilslutte sig, at 
der sker indkøb af bogen. 
Henrik Stubkjær medgav, at der normalt ikke 
gives støtte til bogudgivelser, og at han 
principielt deler Erling Vingborgs betragtninger. 
Henrik Stubkjær forklarede kort omkring 
baggrunden for den pågældende ansøgning. 
Tanken er, at bogen kan uddeles til undervisere 
eller som gave fra Stiftet i stedet for f.eks. en 
buket blomster, ligesom der vil kunne ske et 
salg til kursister m.v. 
Henrik Stubkjær vil på trods heraf gerne støtte 
projektet - der er ikke tale om decideret støtte til 
et bogprojekt, man får også en ”vare” man kan 
sælge. 



Erling Vingborg pointerede, at man skal passe 
på nepotisme-sager, hvilket Henrik Stubkjær på 
det kraftigste afviste, at der her er tale om. 
Carlo Hald tilkendegav, at hvis biskoppen 
anbefaler det, kan han tiltræde et køb. 
Anne-Lisbeth Jepsen gav ligeledes positivt 
tilsagn. 
Der var flertal for at imødekomme indstillingen 
fra FU 
Erling Vingborg var som anført ovenfor imod 
støtte. 
 

 b) Ansøgning fra Henning Kjær Thomsen 
om tillægsbevilling på kr. 30.000,00 i 
2020 til Teologi for Voksne 
Bilag 7 

FU indstiller, at ansøgningen imødekommes 
 

Bodil Abildgaard redegjorde kort omkring 
baggrunden for ansøgningen. 
Indstillingen fra FU blev imødekommet 
 

 c) Ansøgning fra Stiftsudvalget for 
Undervisning om støtte til at afholde 
dialogdage med gymnasieunge i Viborg 
Stift 
Bilag 16 

Ingen indstilling fra FU, da ansøgningen ikke var 
modtaget på tidspunktet for formødet 

 

FU har ikke haft lejlighed til at drøfte indstilling til 
ansøgningen, da den er modtaget efter det 
afholdte formøde. 
Karl Georg Pedersen anbefalede for sit 
vedkommende, at ansøgningen imødekommes. 
Henrik Stubkjær vil også gerne støtte 
ansøgningen - der har været stor succes med 
samme projekt i Aalborg Stift. 
Anne-Lisbeth Jepsen tilkendegav, at hun er enig 
i, at det er et fint projekt, og at det er positivt, at 
man arbejder sammen med Folkekirkens 
Udviklingsfond m.v. 
Anne-Lisbeth Jepsen foreslog, at man eventuelt 
udvider samarbejdet til også at omfatte FDF og 
KFUM-spejderne. 
Ansøgningen blev imødekommet 
 

9.  
 

Siden sidst 
Orienteringspunkt 

 

 a) Meddelelser fra biskoppen, Henning 
Kjær Thomsen og Stiftsadministratio-
nen 
Estimeret tid 10 min. 

 

Biskop Henrik Stubkjær: 
Covid-19 
Det er og har gennem lang tid nu været en 
meget underlig tid med Covid-19. 
Mange præster har været frustrerede. Man 
mærker i den grad, at kirken består af relationer, 
og at kirken er et fællesskab - det er vi mærket 
af i denne her tid. 
Biskoppen håber, at der kommer en evaluering. 
Biskoppen er overvældet over den imponerende 
indsats, der er præsteret rundt om i sognene. 
Vi måtte dreje nøglerne rundt i kirkerne, hvilket 
har naget biskoppen rigtig meget. 
Er det virkelig rigtigt, at man fra regeringens 
side kan lukke kirken ned? Det er man nødt til 
efterfølgende at lave en evaluering af. 
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Præstemangel: 
Ministeren havde møde med alle 
gruppeordførere omkring ”Akademiker-
paragraffen”. Det er nu blevet således, at den 
studerende selv skal betale for forløbet - 
biskoppen er derfor bange for, at det ikke vil 
komme til at løse præstemangel-problemet. 
Lokalt i Viborg har Henning Kjær Thomsen og 
Jørgen Demand lavet et indlæg omkring § 2 
uddannelser med forslag til, at i en periode på 4 
år hæver loftet til 20 § 2 studerende pr. år mod 
nuværende 2 pr. år. 
Biskoppen fornemmer, at der kommer en lille 
åbning for § 2, så der kan komme lidt flere ind 
på uddannelsen. 
Dimensioneringskravet til Universiteterne er nu 
helt nede på 26, hvorfor der er flere, der i år er 
afvist til teologistudiet. 
 
Fastholdelse:  
Gennemsnitsalderen for præster, der går på 
pension er 65. Der er en seniorordning i dag, 
men den beror på rådighedsordningen. Vi mister 
herved nogle præster hvert år. 
Henrik Stubkjær henviste her til det runddelte 
høringssvar af 12. august 2020 fra biskoppen til 
KM. 
Henning Thomsen underviser p.t. 2 gange om 
ugen på § 2 uddannelsen. P.t. er der i alt 12, 
der får undervisning i Viborg Stift. 
80% af dem, der får undervisning, er 
akademikere. Biskoppen frygter, at § 2 ikke 
kommer til at ”vinde gehør”, men at man i stedet 
vil ”ty til” ”Akademiker-paragraffen.” 
 
Den åbenlyse præstemangel blev drøftet. 
Mange steder ansætter man i dag pensionerede 
præster over lange stræk i ”mangel af 
ansøgninger”. 
Viborg Stift har mange spændende embeder, 
men eksempelvis var der ved et opslag kun 1 
ansøgning - andre stillinger i Stiftet får kun 
omkring 5-6 ansøgninger. 
 
Henrik Stubkjær fortalte kort om eventuelle 
kommende åbninger i relation til § 2.  
 
Karsten Christensen spurgte til situationen 
omkring præstemangel i Viborg Stift. Henrik 
Stubkjær svarede hertil, at det ikke p.t. er et 
stort problem i Viborg Stift - vi har fået besat 
samtlige ledige embeder. 
 
Erling Vingborg pointerede, at man som i alle 
virksomheder er nødt til at have en plan B. Det 
er man også nødt til at have her. 



En af mulighederne er at fjerne embedsboliger 
og få fjernet præstegården og dermed få flere 
ansøgninger til stillingen. 
Plan C - Undersøge om der er mulighed for at 
justere via noget struktur og så nogle 
betjeninger droslet ned, så ressourcerne flyttes. 
Henrik Stubkjær svarede hertil, at biskoppens 
plan A har været jfr. ovenfor. 
Plan B i Stiftet har været, at vi har haft så 
mange § 2 uddannelser som muligt. 
Omkring præsteboliger siger PASTO, at det 
præsterne går efter, er stillinger med 
præsteboliger - de unge mennesker vil gerne 
have en god præstebolig at bo i. 
Birgitte Refshauge Kjær spurgte til, hvilke 
stillinger, der er sværest at besætte - er det 
funktionspræster eller er det ”almindelige ” 
sognepræster? 
 
Henning Kjær Thomsen 
Kom med supplerende bemærkninger til det, 
biskoppen ovenfor har fortalt. 
Der er p.t. 12 §2 kandidater p.t. fordelt på 
”elever” fra 6 stifter. 
Teologi for Voksne starter op 5. september 2020 
med fuldt hus - 2 hold. 
Præsterne i Viborg Stift er fra Palmesøndag 
2021 udvalgt til at lave Podcast fra FUV om 
prædikenforberedelse hver eneste søndag. 
1/9 er der møde omkring pilotåret, hvor Henning 
Thomsen deltager. 
 

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

 

Karl Georg Pedersen 
Ikke noget nyt siden sidst 
 

 
c) Orientering fra medlemmer af 

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

            

Ikke noget nyt siden sidst 
 
 
 

10.  Status på arbejdet fra Arbejdsgruppen til 
arbejdet med grøn omstilling / 
bæredygtighed / klimaplan for Viborg Stift 
Møde i arbejdsgruppen afholdes 26. august 
2020, umiddelbart efter dette stiftsrådsmøde 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 5 min 
 

Henrik Stubkjær orienterede kort om det 
arbejde, der indtil nu er lavet. 
Der er møde i aften umiddelbart efter dette 
møde. 

11.  Status på Fælles Stiftsrådsmøde i Viborg 
lørdag den 7. november 2020 
På mødet skal der ske en drøftelse af Viborg 
Stiftsråds holdning til det spørgsmål, der er 
sendt til alle stiftsråd i forbindelse med 
indbydelsen ”høring” om, hvorvidt de uformelle 

Carlo Hald spurgte, hvorfor mødet hidtil har 
været i regi af LAM og Karl Georg Pedersen 
redegjorde kort herfor. 
Anne-Lisbeth Jepsen tilkendegav, at hun synes, 
at det har en kvalitet med ”kaffemødet”. Det er 
gavnligt at afholde et sådant møde. 
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møder mellem stiftsrådsformændene, som nu 
ligger i regi af Landsforeningen, kunne give 
mere mening, hvis de i fremtiden ligger i et 
fælles stiftsråds-regi?  
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Endeligt program vedlægges - Bilag 8 
Estimeret tid 5 min 
 

Birgitte Refshauge Kjær tilkendegav, at hun er 
enig; det vil dog være en fordel, hvis mødet blev 
afholdt som et almindeligt møde med dagsorden 
og referat. 
Henrik Stubkjær redegjorde for hans 
bevæggrund for at foreslå, at mødet holdes i et 
andet regi. Biskoppen synes, at det er mere 
naturligt at mødes uformelt i et stift i stedet for 
hos LAM. 
Der kan være nogle ting, der være anderledes 
på Stiftsniveau end på sogneniveau. 
Karl Georg Pedersen kan godt se en ide i, at 
man mødes på tværs af stiftsrådene og holder 
et formelt møde mellem formændene - eventuelt 
således, at der nedsættes et FU for 
stiftsrådsformændene, hvor man drøfter de 
mere politiske ting. Karl Georg Pedersen er af 
den opfattelse, at det vil kunne styrke 
stiftsrådene på den lange bane. 
Karl Georg Pedersen kan derfor godt se 
formålet med, at sådanne møder holdes i 
stiftsregi. 
Der drøftes videre på mødet den 7. november 
2020 for alle Stiftsråd 
 

12.  Status på fælles Visionsdag mellem Stiftsråd 
og Provstiudvalg, tirsdag den 20. oktober 
2020 i Egeris Kirke (udsat fra den 13. maj 2020) 
Bilag 17 
Orienterings- og drøftelsespunkt 
Estimeret tid 5 min 
 

Bodil forklarede, at programmet er lavet i 
samarbejde med provsterne i Skive og Salling. 
Et spændende program. 

13.  Orientering og status omkring om Stifts-
årsbogs-magasinet v/Henrik Helms 
Orienteringspunkt 
Estimeret tid 5 min 
 

Henrik Helms fortalte om status for 
Stiftsmagasinet/Årbogen. 
Udvalget er bl.a. i gang med at indhente artikler 
fra Covid-19 omkring de initiativer, der er 
foregået rundt om i Stiftet. 
Der indsamles også billeder fra Corona - 
hvordan det har været. Henrik Helms kom med 
en opfordring til Stiftsrådet om at sende et 
billede ind, hvis man ligger inde med et sådant. 
Stiftsmagasinet/Årbogen vil blive distribueret ud 
via Provstikontorerne ca. 14 dage før advent. 
 

14.  Orientering om, at der skal vælges et nyt 
medlem fra Herning Søndre Provsti 
Jfr. ovenfor er Leif Skibsted Jacobsen udtrådt af 
Viborg Stiftsråd. Suppleant for Leif Skibsted 
Jacobsen skal derfor indtræde i stedet.  
Orienteringspunkt 

Afventer  

15.  Afrapportering fra udvalg 
Estimeret tid 20 min.  
 

a) Stiftsudvalg for Diakoni 

a) Diakoni: Intet nyt 
b) Medier: Møde den 27. august 2020. Nyt 

initiativ - ny juleserie ”Ventetid” på 
foranledning af sognepræst Troels 



b) Stiftsudvalget for Medier og 
Kommunikation 

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

Forkyndelse 
e) Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og 

Religionsmøde 
f) Stiftsudvalget for Undervisning 
g) DSUK 
h) Stiftsudvalget   ”Kirken på Landet” 
i) Stiftsudvalget for Pilgrimme 

 

Laursen, hvor optagelserne startede i 
indeværende uge. 

c) Psykisk Arbejdsmiljø: Intet nyt 
d) Gudstjeneste: 2 tilbud om fyraftensmøde 

/ kursusdage 
e) Økumeni m.v.: Har arbejdet med 

kommissorium og nyt navn til udvalget. 
Studietur til Nigeria i 2020 er aflyst. 
Guildford har fået ny kontaktperson - 
Martin Booth, der har været på besøg i 
Viborg i marts 2020. 
Besluttet at støtte Migrant sommerlejr 
med kr. 8.000. 
21. oktober inviteres til inspirationsdag i 
Ikast omkring spiritualitet. 
Forbønsgudstjensten bliver den 8. 
november 2020 
Studietur til Slesvig gennemføres - der er 
stadig ledige pladser 
Vandretur i maj blev aflyst på grund af 
Corona 

f) Undervisning: Fuldtegnet kursus den 8. 
september ”Leg og Kreativitet i 
konfirmandundervisningen” 
Der er gang i større ting - jfr. bl.a. den 
godkendte ansøgning. Nogle er i gang 
med at planlægge en troskonference i 
samarbejde med mange andre 
organisationer inden for Folkekirken - en 
dag, hvor formiddagen er rettet mod 
dem, der lønnes og eftermiddagen mod 
de frivillige. 
Arbejder videre med arbejdet med en 
Dåbsapp 
Arbejdes videre med mange ting - 
Udvalget er gode til at arbejde sammen 
med andre - har fokus på unge og Kirken 

g) DSUK: Intet nyt 
h) Kirken på Landet: Intet nyt 
i) Pilgrimsudvalget: Intet nyt 

 
16.  Status på KAS/GIAS udbud v/Bodil 

Abildgaard 
Bilag 9 (eftersendes) 
 

Brev af 26. august 2020 blev runddelt. 
Bodil Abildgaard kommenterede kort herom. 
Omkring status på udbuddet i øvrigt henvises til 
brevet. 
 

 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 10 
 

Taget til efterretning 
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18.  Oversigt over nye udlån 
Orienteringspunkt 
Bilag 11 
 

Taget til efterretning 

19.  Fra FUK, vedr. opdatering på aflysning af 
Alsang i Domkirkerne 
Orienteringspunkt 
Bilag 12 
 

 

20.  Takkemails 
Orienteringspunkt 
 

 

 a) Fra Tværkulturelt Center, tak for tilskud 
fra Viborg Stiftsråd - Bilag 13 

 

 

 b) Fra Bodil Hindsholm Hansen, tak for mail 
med tiltrædelse af ansøgning om støtte til 
afholdelse af høring i forbindelse med 
Udsendelses-center Kærshovedgård - 
Bilag 14 

 

 

 c) Fra biskop emeritus Karsten Nissen, 
Viborg Stiftsråds, tak for støtte til 
"Tænketanken for forfulgte voksne" - 
Bilag 15 

 

 

21.  Eventuelt 
Estimeret tid 5 min. 
 

Carlo Hald rejste spørgsmålet omkring 
Folkekirken og de regler, Folkekirken har været 
underlagt under Covid-19, herunder 
afstandskrav, forsamlingsforbud, genåbning 
m.v. Der har været noget skrappere regler for 
Folkekirken end for andre områder. 
Henrik Stubkjær orienterede kort herom. 
Henrik Stubkjær opfordrede kraftigt til at læse 
reglerne på Kirkeministeriets hjemmeside / 
DAP, herunder bl.a. vedr. håndtering af hynder i 
kirkerne m.v. 
Arealkravet er blevet mindre - dog ikke hvis der 
skal synges. 
Der har været mange problemer i relation til 
opmåling af kirkerne og forståelse af og 
håndtering af reglerne i den forbindelse. Der har 
været en del misforståelser herom - også i 
Viborg Stift. 
 

22.  Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd 2020: 
AFLYST - Tirsdag den 15. september 2020 - 
flyttet til 16. marts 2021 
Folkekirkens Sorgkonference - "Sammen om 
sorgen" - en folkekirkelig tilgang til sorg 
MCH i Herning 
 
Tirsdag den 20. oktober 2020 

Taget til efterretning 



Visionsdag mellem Stiftsråd og Provstiudvalg i 
Egeris Kirke (udsat fra den 13. maj 2020) 
 
Lørdag den 7. november 2020 
Stiftsrådenes fællesdag i Viborg,  
Golf Hotel Viborg og Viborg Domkirke 
 
Tirsdag den 1. december 2020 
Stiftsrådsmøde / Julemøde 
 

23.  Planlagte møder og arrangementer for Viborg 
Stiftsråd 2021:  
Fredag den 29. januar 2021 
Konference om Diakoni: "Samskabelse mellem 
kommune og kirke i Viborg Stift"  
(Flyttet fra fredag den 28. august 2020)  
Diakonikonference på Viborg Gymnastik- og 
Idrætsskole 
 
Fredag den 29. januar 2021 
Religionspædagogisk Konference 
"KRYDSFELT" på Hardsyssel Efterskole 
 
Onsdag den 24. februar 2021 
Stiftsrådsmøde 
 
Tirsdag den 16. marts 2021 
Folkekirkens Sorgkonference - ”Sammen om 
sorgen” i MCH Herning - (Flyttet fra den 15. 
september 2020) 
 
Torsdag den 27. maj 2021 
Stiftsrådsmøde 
 
Torsdag den 26. august 2021 
Stiftsrådsmøde 
 
Fredag den 10. september 2021  
Landemodeforhandlinger og Stiftsmenigheds-
rådsstævne med efterfølgende Landemode-
gudstjeneste (Flyttet fra 11. september 2021 jfr. 
beslutningen på sidste Stiftsrådsmøde) 
 
Torsdag den 25. november 2021 
Stiftsrådsmøde 
 
Onsdag den 15. december 2021 
Stiftsrådsmøde / Julemøde - Nyt og gammelt 
Stiftsråd 
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Viborg, den 26. august 2020 
 

 


