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Referat fra møde i Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde  

Torsdag den 9. januar 2020, Bispegården, Viborg 

 
Afbud: Niels Iver Juul 
  
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 31. oktober 2019 
Referatet blev godkendt. Viborg Østre Provsti har siden mødet ydet et tilskud til tolkeanlæg, som nu er 
indkøbt. Viborg Domprovsti har valgt selv at indkøbe et anlæg, der skal være fast i domkirken, og som også 
vil kunne bruges til forbønsgudstjenesten i november. 
 
3. Økonomi – herunder budget for 2021  

Stiftsudvalgets forbrug var i 2019 på 130.384 kr. (foreløbigt opgjort 7. januar 2020). Budgetudspillet for 

2020 og 2021 blev drøftet og godkendt. Peter Fischer-Nielsen fremsender det endelige budget til stiftet. 

 

4. Oplæg til årsrapport (stiftspræsten) 
Peter Fischer-Nielsen samler en årsrapport på baggrund af input fra stiftsudvalget og rundsender den til 
stiftsudvalget til skriftlig kommentering. Den indsendes til stiftet inden deadline 17. januar. 

 

5. Oplæg til temadebat om udvalgets formål, struktur og navn på Stiftskonferencen den 21. januar ved 
stiftspræsten (se bilag) 
Stiftspræstens oplæg til temadebat blev drøftet. Stiftspræsten retter oplægget til på baggrund af 

drøftelsen. Oplægget udsendes som bilag til kommende stiftskonference. 

 

6. Besøgsrejsen til Nigeria – opfølgning (se bilag)  

Peter Fischer-Nielsens og Niels Iver Juuls rejse til Nigeria i november var særdeles vellykket. En 

venskabsaftale er nu på plads og vil blive underskrevet i forbindelse med biskop Henrik Stubkjærs besøg i 

Nigeria i juni 2020 i forbindelse med LWF rådsmødet, der afholdes i Abuja. Det planlægges at udsende en 

delegation fra stiftet til Nigeria i oktober 2020 med mulighed for genbesøg i Danmark i 2021. LWF 

rådsmøde afholdes i Viborg i 2021, hvor ærkebiskop Musa Filibus planlægger at tilbringe nogle dage i stiftet 

efterfølgende. I samarbejde med Mission Afrika undersøges mulighederne for udsendelse af 

provstivolontører til Nigeria. 

 

7. Guildford – evt. nyt om videre kontakt 

Martin Booth er udpeget som ny kontaktperson. Stiftspræsten har inviteret ham til at besøge Danmark i 

2020. Det undersøges desuden om en delegation fra Cranleigh Provsti kan komme på genbesøg – Viborg 

Østre Provsti præster besøgte dem i 2019. Stiftspræsten er i dialog med diakonipræst Steen Andreassen og 

provst Betty Grønne Ahrenfeldt om muligheden for at en ungdomsgruppe fra Viborg Stift kan komme på 

inspirationstur til en ungdomscafe i Guildford. 

 

8. Ansøgning om verdensmålskonference (se bilag) 

Stiftsrådet har givet afslag på ansøgning om støtte til verdensmålskonference i Egypten. 

 

9. Orientering fra stiftspræsten (se bilag) 

Peter Fischer-Nielsen orienterede om aktiviteter siden sidste møde. 

 

10. Tilrettet forretningsorden (se bilag) 

Drøftelse om forretningsorden udskydes, til efter vi har haft drøftelsen på kommende stiftskonference om 

udvalgets fremtidige struktur.  
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11. Rapport fra arbejdsgrupperne: 

 
Den mellemkirkelige arbejdsgruppe 
Intet nyt pga. Niels Iver Juuls fravær. 
 
Missionsarbejdsgruppen 
Der arbejdes med studieture – se punkt 12 og 13. 
Stiftspræsten arbejder sammen med provstikomiteerne om at øge kendskabet til 
provstivolontørordningerne i stiftet. 
 
Religionsmødearbejdsgruppen 
Der arbejdes med markedsføring af undervisningsprogram på gymnasierne i stiftet. 
Gruppen er i gang med en besøgsrunde og skal i forbindelse med kommende arbejdsgruppemøde besøge 
den somaliske kulturforening i Viborg. 
Det undersøges, om der kan etableres en folkekirkelig stand på en helsemesse i stiftet. 
Folkekirke & Religionsmøde er på landsplan lagt ind under Københavns Stift. Hvert stift skal fremover stille 
med en repræsentant til et repræsentantskab. 
 
Arbejdsgruppen for asyl- og migrantarbejde 
Der planlægges i samarbejde med moskeen i Ikast og Silkeborg Højskole en medvandrertur i maj. 
Der følges op på ”Mød din østeuropæiske nabo” med brev til provsterne med forslag om at lave en lokal 
inspirationsaften i provstierne. 
Det undersøges, om der kan laves et fællesmøde mellem biskoppen og migrantpræsterne i stiftet. 
 
12. Studierejser – principielt og praktisk 
Det er endnu for tidligt at arrangere en studierejse til Nigeria. Arbejdsgruppen for mission har foreslået, at 
der kan arrangeres en studierejse til Etiopien i 2021. Arbejdsgruppen har desuden foreslået en studierejse 
til Sønderjylland og Breklum i efteråret 2020. Forslagene drøftes på kommende stiftskonference. 
 
13. Studieturen 2020 
Studieturen for stiftsudvalget kan evt. kombineres med ovenstående rejseforslag til Sønderjylland og 
Breklum.  
 
14. Dagsorden for Stiftskonference den 21. januar 2020 
Formandens forslag til dagsorden blev drøftet. Følgende punkter tilføjes: 

- Økonomisk støtte til Danske Kirkers Råd 
- Studieture og studierejser 2020 og 2021 
- Stiftsstævne 2020 og 2021 

 
15. Årshjulet 2020 
Årshjulet blev ikke yderligere drøftet. 
 
16. Næste møde 
15. april kl. 10.30-12.30 i Landemodesalen. 
 
17. Eventuelt 
Intet under eventuelt. 


