Dato: 15. maj 2019
Akt.nr. 482181
HES/BAB
REFERAT fra møde i Viborg Stiftsråd onsdag den 15. maj 2019 kl. 17.00 i Bispegården i Viborg.

Mødet blev indledt med en kort andagt v/Gert Primdahl
Tilstedeværende stiftsrådsmedlemmer:
Henrik Stubkjær, Thomas Frank, Carsten Hoffmann, Karsten Christensen, Finn Skaarup, Gert
Primdahl, Jens Carl Frederik Pedersen, Karl Georg Pedersen, Gert-Oluf Schwarz Lausten, Birgitte
Refshauge Kjær, Carlo Hald, Leif Skibsted Jakobsen, Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen og Joan
Flansmose Trelborg (observatør for valgmenighederne)

Deltagende fra Stiftet:
Henrik Helms, Henning Kjær Thomsen, Bodil Abildgaard
Afbud fra:
Erling Vingborg, Bjarke Mikael Møller-Sørensen, Lillian Storgaard og Flemming Holmberg

Punkt

Emne

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.

2.

Evaluering af Konference om præstegårde
afholdt den 20. marts 2019 på VIA i Viborg
Drøftelsespunkt
Estimeret tid 15 min.

Godkendt.
Der udarbejdes ikke længere nyhedsbreve; men
referatet lægges på nettet med evt. navne
udstreget.
Der manglende en startsalme og slutsalme. Der
skulle have været mere tid til diskussion og
nuancering. Ordstyrer må gerne have et
stærkere mandat.
Flere tilkendegav, at der var for lidt imod
præsteboliger. Erling Vingborg fremsendte
kommentar blev læst op.
En åben debat kunne have været godt.
Koncepter er godt.

3.

Fra Ribe Stift, indbydelse til fælles
stiftsrådsmøde 2. november 2019
Hvem ønsker at deltage?
Tilmelding kan ske efter mødet til bispesekretær
Mette Nielsen på mail meni@km.dk
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
Bilag 1

Vær opmærksom på datoen.
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4.

Invitation fra Haderslev Stiftsråd il
afskedsreception for stiftsrådsformand Karen
Sundbøll fredag den 7. juni 2019 kl. 13.00 –
15.00.
Hvem ønsker at deltage?
Tilmelding kan ske efter mødet til bispesekretær
Mette Nielsen på mail meni@km.dk
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min.
Bilag 2

Frist 1. juni

5.

Invitation fra FUV til konference (en del af
projekt ”Kirke på Landet” ”Vi af samme sind”
på Fuglsangcentret, Fredericia - tirsdag den 10.
– onsdag den 11. september 2019.
Et medlem fra Viborg Stiftsråd inviteres.
Hvem ønsker at deltage?
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min
Bilag 3

Finn Skaarup deltager. Stiftet tilmelder.

6.

Fra Folkekirke og Religionsmøde, anmodning
om ny repræsentant fra Viborg Stift til F&R's
bestyrelse
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min
Bilag 4

Indstillingen godkendes. Simon Fuhrmann er
valgt.

7.

Ministeroplæg med 16 konkrete forslag til
opfølgning på en konsulentrapport /
Stiftsanalyse om stiftsadministrationernes
opgaver, organisering, ressourcer og
kompetencer
Drøftelsespunkt
Estimeret tid 20 min
Bilag 5 - Kirkeministerens 16 forslag til styrkelse af
stiftsadministrationerne
Bilag 6 – Fra Ministeroplæg – slutpunkt elementer
Bilag 7 – Oversigt over den økonomiske
udvikling fra 2010 – 2018 og den forventede
udvikling frem til 2022
Link til Ministeroplæg

Henrik Stubkjær gennemgik de 16 punkter på
mødet i Harboøre og historikken.
Menighedsrådene har været spurgt i forbindelse
med undersøgelsen. Undersøgelsen er af
stiftsadministrationerne og ikke folkekirken.
Landsforeningen er med ét sted, og det er i
rollefordelingsudvalget. Økonomien – der skal
reelt ikke 20 millioner kr. ekstra til. Der ligger
tillægs- og projektbevillinger og
underfinansiering i tallet. For ham er det vigtigt,
at folkekirkens råd kan serviceres.
For folkekirken er det en styrke at den er
decentral, og det skal fastholdes.
Formanden oplyste, at vi kommer tilbage til det
på augustmødet.
Anne Lisbeth Jepsen oplyste, at det er rart at
ringe til eget stift og ikke til andre stifter.
Henrik Stubkjær fandt, at Stiftsrådet er synligt.
Finn Skaarup oplyste, at hjælpen opleves som
god; men problemet er hvilket spørgsmål, der
skal stilles.
Formanden oplyste, at debatten handler om
Landsforeningens rolle. Hvad vil der ske, hvis
man opruster i rådgivningen andre steder og
hvad med økonomien? Der er kommet andre
økonomiske udfordringer til.

8.

Orientering fra Diakoniudvalget om nyt medlem Alice
Beslutningspunkt
Estimeret tid 5 min
Bilag 8

9.

Budgetopfølgning 2019 incl. bevillinger
Beslutningspunkt
Bilag 9

Det er vigtigt at holde sammen på folkekirken.
Dialog er vigtig og ikke kun i avisen.
Formanden ser gerne, man bliver bedre i
”samskabelsen”.
Ole Smed er stoppet.
Alice Norup Mogensen er indtrådt.

Ny budgetberegning blev omdelt.
Overskuddet fra 2018 var ikke med, da 2019
budgettet blev lavet. Der er overført 358.000 fra
2018. Diakonikonferencen skubbes til 2020. Nye
aktiviteter kan sættes i værk i 2020.
Budgetopfølgningen gav ikke anledning til
bemærkninger.

10. Indkomne ansøgninger
Beslutningspunkt
Estimeret tid 10 min.
a) Ansøgning fra Regitze Marker om støtte
med kr. 50.000,00 til projekt:
”Bevægelige samtaler”
Bilag 10

FU´s indstilling følges

b) Ansøgning fra Eksistensen om støtte
med kr. 10.000,00 over 3 år til bog
”Kritisk Forum” for praktisk teologi
Bilag 11

Der er ikke tale om en bog, men et tidsskrift.
Karsten Christensen vil gerne have, at man
støtter. Birgitte Refshauge Kjær er enig. Det er
et vigtigt tidsskrift.
Henning Kjær Thomsen oplyste, at det er meget
læst i præstekredse.
Der bevilges op til max. 10.000 kr. een gang til
tidsskriftet.

c) Ansøgning fra sognepræst Sussie
Nygaard Foged på vegne Folkekirken på
bryllupsmesse, ansøgning om støtte med
kr. 35.000,00 til udvikling af brochure
og anden kommunikation til
bryllupsmesser
Bilag 12

FU indstilling følges med begrundelse at det
ikke har primær interesse for stiftet.

d) Ansøgning fra Jørgen Løvstad om
økonomisk støtte til Temadag om sorg
med kr. 10.000,00
Bilag 13

FU´s indstillings godkendes

e) Ansøgning fra Skoletjenesten i Viborg om FU´s indstilling er godkendt
økonomisk støtte med kr. 10.000,00 til
Dannelseskonference om skolen i
samarbejde med Danmarks
Lærerforening og foreningen Skole &
Forældre
Bilag 14

4

f)

Aalborg Universitet, tilbud om efter- og
videreuddannelse til præster i
’Kommunikative aspekter vedr. Kaj
Munks liv og værk’
Bilag 15

FU´s indstilling følges

g) Ansøgning fra FKG om økonomisk
støtte til Landsskuet 2019 med kr.
22.960,00
Bilag 24

Der bevilges 10.000 kr. til projektet.

11. Siden sidst
Orienteringspunkt

Der laves en kommunikationsstrategi, der
forelægges Stiftsrådet. Det kunne være gavnligt
med foldere om dåb, nadver og gudstjenesten,
der f.eks. kan ligge i kirkerne.
Kommunikationsudvalget tager det op evt.
sammen med stiftspræsterne.

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

Himmelske dage fylder lige nu.

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

Intet at bemærke

c) Orientering fra medlemmer af
Stiftsrådet, herunder fra
Kapitalforvaltningen og
Budgetsamrådet
Estimeret tid 5 min.

Thomas Frank oplyste, at feriepenge udredning
og pensionsforpligtelsen fylder. Stiftsrådet bør
vise forståelse for det ekstra pres, det kan
opleves som.
Kapitalforvaltningen – Jens Pedersen
orienterede om etikken i investeringerne. Vi har
de højeste standarter. Det tages op på
møderne. Mediestrategier kan overvejes.

12. Status på Stiftsmenighedsstævnet den 7.
september 2019
Estimeret tid 5 min.

Der er nu kommet ”ja” fra den sidste
oplægsholder, og program kommer ud snarest.

13. Status på Viborg Stifts Initiativpris 2019
Orienteringspunkt
Estimeret tid 5 min.

Sendes ud nu snarest.

14. Status på ”Himmelske Dage” i Kr.
Himmelsfartsferien 2019
Henning Kjær Thomsen orienterer
Orienteringspunkt
Estimeret tid 5 min

Henning Kjær Thomsen oplyste, at økonomien
balancere. Der er 425 programpunkter. Der er
5230 tilmeldte i Boxen inkl. gospelsangere. Der
er solgt over 1700 armbånd. Der er et meget tæt
samarbejde de enkelte kirker imellem.
Åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning. Der
skal ikke medbringes stole. Der bliver et område
med stole. Der kan være 3000 på Torvet.

15. Status på arbejdet med Visioner, herunder
evaluering af Visionsdag den 30. april 2019 i
Harboøre
Henning Kjær Thomsen orienterer
Orienterings- og drøftelsespunkt
Estimeret tid 5 min

Henning Kjær Thomsen omdelte visionerne
udarbejdet af stiftsudvalgene. Visioner vil blive
sammenskrevet og formuleret mere ensartet.
Visionerne vil blive forelagt igen.

16. Orientering fra Ikast-Brande Provsti om, at
Provstiudvalget på et møde den 10. april 2019
har behandlet tidligere henvendelse fra Stiftet
omkring overtagelse af forpligtelsen til dækning
af udgifter til aktiviteter i den åbne afdeling i
fængslet i Nr. Snede.
Orienteringspunkt
Estimeret tid 5 min
Bilag 16

Tak for det

17. Afrapportering fra udvalg
Estimeret tid 20 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 Økumeni, Mission og
Religionsmøde
f) Stiftsudvalget for Undervisning
g) DSUK
h) Stiftsudvalget ”Kirken på Landet”
i) Stiftsudvalget for Pilgrimme

a) De har telt i Herning, hvor man kan komme
forbi. Der er en pilgrimsvandring på Hærvejen
for veteraner i juli
b) Mediedag i september
c)
d) Tumler med arrangement om børnesang og
indretning af kirkerummet
e) Der har været en vellykket rejse til Libanon
arrangeret af udvalget De har lavet et
PowerPoint show, som deltagerne kan bruge til
foredrag og det vil blive vist på de Himmelske
Dage. Der er gudstjeneste mv sidst i maj. Simon
Fuhrmann er valgt som medlem til Folkekirken
og religionsmødet. Der arbejdes på et
stiftsstævne i 2020.
f) Kommer på kirkedagene, og de har fokus på
de 15 til 25 årige evt. via en konference, hvor de
unge mennesker er. Ungdomspræsterne er
tænkt med. De skal på konference om
konfirmander i Sverige til efteråret.
g) Der holdes jubilæum under Himmelske Dage.
h) Intet nyt at berette
i) Pilgrimspræsten er på banen og skaber
kontakter. Det er højsæson for
pilgrimsvandringer. Vandringerne kan findes på
hjemmesiden og forsøges gjort mere synlige.

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

18. Endeligt regnskab 2018 for Det bindende
Stiftsbidrag
Orienteringspunkt
Link til Viborg Stifts hjemmeside – klik her

Ingen bemærkninger
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19. Endelig årsrapport 2018 for Viborg
Stiftsmidler
Orienteringspunkt
Link til Viborg Stifts hjemmeside – klik her
20. Oversigt over kapitalernes udvikling samt
oversigt over nye udlån
Orienteringspunkt
Bilag 17 og bilag 18

Ingen bemærkninger

21. Takkemails
Orienteringspunkt

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

a) Tak for støtten fra Tværkulturelt Center
Bilag 19
b) Tak for støtte til Tværkulturel kristen
sommerlejr 2019 v/Enok Sørensen
Bilag 20
c) Tak for støtten fra Birgitte Haahr
Callesen på vegne Stiftsudvalget for
”Kirken på Landet”
Bilag 21
d) Tak for støtten fra bestyrelsen for Rold
Skov Refugie
Bilag 22
e) Tak for Støtten fra LAM – Den Kirkelige
filmpris ”Gabrielprisen 2019”
Bilag 23
22. Eventuelt
Estimeret tid 5 min.

1. spadestik til hospitalskirken i Gødstrup tages
31. maj.

23. n Fastsatte datoer for Stiftsrådsmøder og andre
s arrangementer i 2019:
d
a Onsdag den 28. august 2019 kl. 17.00
g Stiftsrådsmøde
Lørdag den 7. september 2019
Stiftsmenighedsstævne
Onsdag den 4. december 2019 kl. 17.00
Stiftsrådsmøde / Julemøde
Forslag til første Stiftsrådsmøde i 2020
Tirsdag den 28. januar 2020
Onsdag den 29. januar 2020
Torsdag den 30. januar 2020

28. januar 2020 fastsat.

Som referent:
Bodil Abildgaard

