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Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn

Erik Witten deltager i det fælles stiftsrådsmøde. Søren Herluf og Tom melder tilgengæld fra. 
 
Pernille tilmelder samlet. Aftaler om evt. fælles transport aftales under maden.
 
Der var afbud fra Doris Mogensen og Regina Ljung.

Mødepunkt Referat

1 - Velkomst ved formanden

 

 

2 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

3 - Orienterings- og drøftelsespunkter fra biskoppen

Igangværende strukturprocesser,
ledige embede og nye præster
Provsteembeder - vakancer og
ændringer
Refleksioner over landemode/ stiftsdag
Nytårskur 2020
Aktuelle pressesager
Andet

Biskoppen orienterede om;
 
- igangværende strukturprocesser og gentog de
overvejelser om struktur, gode og bæredygtige
embeder og selve processen, der altid kommer i spil,
når der er ledige embeder i stiftet.
- provstevakance i Nyborg provsti som følge af at
provst Hans B. Simonsen går på pension
- gæstetaleren til årets nytårskur bliver
borgmesteren I Faaborg Midtfyn Kommune Hans
Stavnsager
- der var ingen aktuelle pressesager
- invitation til Landsforeningens konference for
provstiudvalgsmedlemmer - udleveret
- invitation til konference for sociale udsatte -
udleveret
 
 
Biskoppen drøftede med stiftsrådet;
-  ændret geografisk placering af provstestillingen i
Hjallese provsti med virkning fra 1. januar 2020.
Stiftsrådet havde ikke bemærkninger til biskoppens
sindede beslutning.
 



- refleksioner over årets stiftsdag. Der var tilfredshed
med dagen og indlægget ved Ida Jessen
 
 
 

4 - Liturgidrøftelse

Punktet inderholder en drøftelse af liturgi med
udgangspunkt i fagudvalgenes rapporter og pjecer
om gudstjeneste, dåb, nadver og autorisation.
Biskoppen og Hanne Uhre Hansen styrer stiftsrådet
igennem det koncept, som vil blive brugt på
liturgimøderne i provstierne i de kommende
måneder.
 
På disse møder vil biskoppen
 - præsentere fagudvalgenes materiale og give input
til, hvordan det kan bruges
- redegøre for hvorfor debatten om gudstjeneste,
dåb, nadver og autorisation er vigtig, hvordan
udkommet af debatterne vil blive brugt og  hvad der
er biskoppernes plan for det videre liturgiarbejde
- lægge op til samtaler om liturgi i mindre grupper  
- opsamle deltagersynspunkter  og sørge for at de
indgår i biskoppernes videre arbejde med
folkekirkens liturgi
 

Stiftsrådet afprøvede konceptet for liturgimøderne i
provstierne.

5 - Eventuelt

 

Det var intet at bemærke 

6 - Kommende møder

Næste ordinære stiftsrådsmøde holdes den 13.
november 2019 kl. 13.00 - 15.30
Det berammede forberedelsesmøde i
formandsskabet skal om muligt flyttes til ny dato i
stedet for den 30. oktober.
 
2. november 2019 - fælles stiftsrådsmøde i Ribe
14. november 2019 - teologisk salon i bispegården
16. november 2019 Konference om Dåb og Nadver -
arrangeret af Distriktsforeningen
 
Mødedatoer i 2020
26. februar 2020 fra 15.00 til 17.30
6. maj 2020 fra 13.00 til 15.30
3. september 2020 fra 15.00 til 17.30

 



18. november fra 15.00 til 17.30 - med efterfølgende
spisning i bispegården
 
Andre møder/arrangementer i 2020:
23. januar 2020 Nytårskur
25. april 2020 - Landsdækkende Liturgikonference
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