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Dagsorden til: 

Stiftsrådsmødet onsdag den 7. september 2016 kl. 13.00 – 15.30 

Mødedeltagere: Erik Vind, Ester Larsen, Erik Buch, Jørgen Bay Jepsen, Bente Kaysen, Helga Halck 

Højsager, Mikael Krarup, Torben Haarbøl, Grethe Krog Jakobsen, Paul Verner Skærved, 

Jens Hebsgaard, Tine Lindhardt, Lars Ole Jonssen, Mads Davidsen 

Afbud: Søren Herluf Sørensen, Birte Jacobsen, Regina Ljung 

Gæster: Formand for den fælles kapitalforvaltning Jørgen Nielsen, næstformand Niels Hørlyck, 

kontorchef Bodil Abildgaard og stiftskasserer Pouli Pedersen.  

Fra Stiftet: Pernille Hach og Asger Gewecke 

 

Mødet indledtes fra kl. 13.00 -13.30 med oplæg fra bestyrelsen for fælles kapitalforvaltning. 

 DAGSORDEN    Referat   

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. Orientering fra formanden 

Landemode og stiftsdag den 24. september 

Stiftsbog 

Fælles stiftsrådsmøde den 17. september 

OUH – overdragelse af donation 12. august 

Menighedsrådsvalg 

Reformationsfejring – status, økonomi og 

afvikling foreslås som fast punkt på 

dagsordenen i hele 2017 

Andet 

 

Formanden orienterede om; 

Landemode. Program blev omdelt. Sidste tilmelding 

er den 12.9 

 

Stiftsbogen er gået i trykken. Uddeles på stiftsdagen 

 

4 repræsentanter deltager i det fælles stiftsrådsmøde 

 

OUH – donation. Fin dag og et godt indlæg fra en 

bruger af kirkerummet på et hospital. Se hendes 

indlæg på www.fyensstift.dk Donationen finansieres 

af provstierne i de 3 stifter efter særskilt 

fordelingsnøgle. 

 

Menighedsrådsvalg lige om lidt. Fælles dato for 

opstillingsmøder er den 13. september. 

Landsforeningen har udarbejdet et fint og informativt 

valgmateriale. 

 

Reformationsfejring - Overblik findes på 

hjemmesiden. Økonomidelen henvises til punkt 4. 

Tilslutning til at status på Reformationsfejring bliver 

et fast orienteringspunkt. 

 

3. Orientering fra biskoppen 

Ledige embeder og nye præster i Fyens Stift – 

herunder evt. strukturovervejelser (fast punkt) 

 

 

Biskoppen orienterede om ledige embeder, antallet af 

ansøgere, genopslag og vikarsituationen. 

 

http://www.fyensstift.dk/
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Religionspædagogisk konsulent 

 

Gudstjenestecirkulære – status 

 

Kirketælling 2015 

 

Proces for fastlæggelse af nye pejlemærker fra 

2018 

 

Støtte til netværk inden for den afsatte ramme 

(fast punkt) 

 

Høringssvar afgivet siden sidst 

 

Temaer fra pressen siden sidst (fast punkt) 

 

Andet 

 

 

Rel.pæd. konsulent – det er ikke lykkedes at besætte 

stillingen. Der vil komme et oplæg fra bestyrelsen til 

fremtidig organisering på rådets næste møde. 

 

Strukturprocessen i Assens er ved at være 

tilendebragt. Der udestår en procesevaluering blandt 

præsterne på et præstekonvent.  

 

Gudstjenesteregulativ – næsten alle har fået svar. 

Biskoppen strækker sig vidt for at følge de lokale 

ønsker. Men f.eks. sommerlukning eller lukning, når 

der er sogneudflugt går ikke. 

 

Kirketælling – ca. 850.000 kirkegængere er talt pr. 

år. Tallet ligger stabilt. Biskoppen opfordrer til 

fortsat at tælle lokalt– men det vil fremadrettet kun 

være messefald som skal indberettes. Meddelelsen 

vil blive givet på Landemodet.  

 

Biskoppen opfordrede til at rådet påbegynder en 

diskussion om fremtidige pejlemærker på møde i 

november. Sevfølgelig i respekt for, at der tiltræder 

et nyt stiftsråd i 2018 og at der også er andre 

’aktører’, f.eks. provsterne. 

 

Støtte til netværk – se punkt 4. 

 

Høringssvar – Biskoppens høringssvar om bl.a. 

forslag til ”imamlov” ligger på hjemmesiden. 

 

Sager i pressen: 

Omtale af præst der har sagt op 

Bogense – sag om placering af offentligt toilet i 

kirkemuren 

Linjeføring af jernbane over Vestfyn. 

 

Borgmestermøder sammen med provsterne. Samtlige 

borgmestre har takket ja til at mødes. Temaerne på 

møderne vil bl.a. være Reformationsjubilæet og 

Folkekirken som ressource og som del af 

(lokal)samfundet. 

 

Andet: 

Biskoppen orienterede om at forslag til ny 

tidsmæssig procedure for budgetfølgegruppens og 

budgetsamrådets arbejde vil blive fremlagt. Forslaget 

vil sikre, at stiftsrådenes repræsentanter får mulighed 

for at have et reelt mandat med til møderne i 

budgetsamrådet.  
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Udmeldelser i 2. kvartal 2016. Statistikmateriale fra 

Danmarks Statistik blev omdelt. Udmeldelserne 

centrerer sig om de store byer. Det er fortrinsvis 

personer i aldersgruppen 19-49 år. Biskoppen 

konstaterede, at der er for lidt viden om baggrunden 

for udmeldelserne. Biskoppen slår til lyd for, at 

kirken giver mulighed for at de, der melder sig ud, 

kan fortælle, hvad deres begrundelse er. 

 

JB – efterlyste at Folkekirken kører en 

modkampagne til Ateistisk Selskabs kampagne. 

 

MD – stiftsrådets opgave i forlængelse af debatten 

kunne være, at sætte problematikken på dagsordenen 

i stiftet under overskriften ”Hvad vil det sige at være 

et godt sogn? 

 

4. Økonomi  

4.a Bindende stiftsbidrag – forbrug til dato Oversigt pr. 1.august 2016 blev udleveret og 

gennemgået.  

JB spurgte hvordan kommunikationsmedarbejders 

løn er fordelt mellem stiftsråd og stift til.  

 

4.b Budget 2017 – endelig fastlæggelse  

Herunder evt. disponering af fremførte midler. 

F.eks. hensættelse af midler til fælles temadag 

for stiftsråd og provstiudvalg, temadag for de 

nyvalgte menighedsråd eller lignende 

initiativer i 2017 

 

Budgettet blev godkendt med følgende ændringer. 

Budgettet for stiftsbog 2017 reguleres tilbage til kr. 

125.000,00. Beløbet hentes fra de afsatte midler til 

reformationsfejring. Begrundelsen for ændringen er 

at tiltaget omkring en fælles landsdækkende 

publikation er taget af bordet. 

4.c Fastlæggelse af tilskud til stiftspræstekonvent 

2017 

Ifølge vedtægten for stiftskonventet skal 

stiftsrådet fastlægge støttebeløbet pr. deltager 

for det kommende år. Det foreslås at tilskuddet 

fastholdes på det nuværende niveau, som er kr. 

2.000,00 pr deltager. 

 

 

Godkendt 

4.d Evaluering af tilstedeværelse på 

Langelandsfestival og Dyrskue og evt. 

reservation af midler til tilstedeværelse i 2017 

Evalueringerne blev taget til efterretning med udtryk 

som ’gode tiltag’. Der reserveres et tilsvarende beløb 

i 2017. Beløbet belaster formålet ”andet” / andre 

tilskud/støttebeløb. 

 

5. Ansøgninger 

a. Sognepræst Vita Andreassen søger for 

”Kirken på Landet” – projekt 6xlandsby&kirke 

om kr. 17.178,00 til videoproduktion. Midlerne 

skal bruges til journalisthonorar. 

Formanden indledte med en bemærkning om, at de i 

dagsordenen nævnte indstillinger alene er 

administrative indstillinger. Fremadrettet vil der ikke 

være knyttet administrative indstillinger til 
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Projektet 6xlandsby&kirke støttes af Bogense, 

Assens og Middelfart Provsti samt den 

folkekirkelige udviklingsfond 

 

Indstilling: Ansøgningen imødekommes med 

kr. 10.000,00 fra budgetposten ”Andet/ andre 

tilskud/ aktiviteter. Det resterende beløb 

finansieres over den afsatte driftsramme til 

Kirken på landet under budgetposten 

udviklingsprojekter. 

 

b. Kristent-Muslimsk samtaleforum søger om 

støtte til konferencen for kristne og muslimske 

ledere i Danmark 2016. 

 

Indstilling: Stiftsrådet støtter som tidligere 

konferencens afholdelse med kr. 4.000,00 

Beløbet belaster budgettet for det 

mellemkirkelige arbejde. 

 

c. Udvalget Folkekirken som attraktiv 

arbejdsplads tilbyder at bistå Fyens Stift med 

tilstedeværelse på Uddannelsesmessen i 

Odense i 2017 og søger i den forbindelse om 

kr. 30.000,00 til evt. deltagelse i 

uddannelsesmessen i Odense i 2017. 

Indstilling: til drøftelse og evt. beslutning 

ansøgningerne. 

 

Imødekommes 

MK: Ønskede oplyst på hvilke platforme videoen 

bliver tilgængelig. Vita Andreassen har efterfølgende 

oplyst, at materialet skal så bredt ud som muligt. 

Facebook, sognehjemmesider og stiftets hjemmeside 

vil bl.a. blive brugt. 

 

 

Imødekommes med kr. 4.000,00 

 

 

Der er efter dagsordenens udsendelse kommet en 

rettelse til ansøgning. Der ansøges om 55.000,00 fra 

Fyens Stift. 

Imødekommes med kr. 30.000,00.  

Hvis alle 3 stifter giver 40.000 – gør Fyens Stiftsråd 

det også. 

6. Godkendelse af web-strategi 

Kommunikationsudvalget har udfærdiget en 

web-strategi som tager stilling til bl.a. 

mediefokus og målgrupper. 

 

Indstilling: Til godkendelse 

 

EV motiverede strategiens indholdspunkter. 

Strategien blev godkendt.  

 

7. Orientering fra de af rådet udpegede 

medlemmer af råd og organisationer 

 

 a. Det mellemkirkelige råd 

 b. Økumenisk Forum/ Danske Kirkers 

råd 

 c. Folkekirkens Nødhjælp 

 d. Folkekirke og religionsmøde 

 e. Den fælles kapitalforvaltning 

 f. Budgetsamrådet 

 

 

 

a. PVS orienterede fra kursusdag i Århus den 24. 

august om Faith & Orders kirkesynsdokument.. 
b. BK – Planlægningen af kirkedage i Herning går i 

gang nu. BK deltager som observatør. 

c. HH – næste møde er 8.oktober. Wefood og salg af 

folkeaktier fylder debatten. Tilbud om besøg fra 

Folkekirkens nødhjælp er modtaget – kunne evt. 
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 blive en aktivitet for udvalget for religion, kirke og 

mission. 

d. Udgik pga. BJ’s afbud til mødet 

e. EB – henviste til gennemgangen tidligere på 

mødet. 

f. EL – samrådets virke er meget indirekte. Temaerne 

sidst var bl.a. midler til at ansætte teologisk 

ekspertise til biskopperne. Nogle steder har sådanne 

rådgivere været finansieret af præstebevillingen. 

Biskoppen nævnte, at der dels kan være tale om 

ekstern ekspertise i konkrete tilfælde (f.eks. fra eet af 

universiteterne), dels om praktisk bistand på samme 

måde, som der ydes bistand fra jurister mfl. til 

biskoppen. 

Ministeren træffer den endelig afgørelse. 

 

Udviklingsfondens ”formål” bliver i 2017 igen 

”Kirken i samfundet”, såfremt ministeren støtter det. 

  

8. 

 

Orientering fra nedsatte udvalg og 

bestyrelser under rådet 

 

 a. Kommunikationsudvalg 

 b. Kirke, religion og mission 

 c. Bestyrelsen for det 

religionspædagogiske arbejde i Fyens 

Stift 

 

 

 

a. Der henvises til punkt 6. 

b. Udvalget for kirke, religion og mission henviste til 

det kommende besøg hos FTS i Folkekirkens hus i 

forbindelse med november-mødet. 

c. Der henvises til biskoppens orientering 

9. Orientering fra Stiftet  

Der udsendes 2 foldere til hvert menighedsråd om, 

hvad stiftet kan hjælpe med og hvad der er de 

vigtigste regler og hverv i forhold til menighedsrådet 

konstituering og arbejde. Materialet vil være 

menighedsrådene i hænde inden opstillingsmøderne 

den 13. september. 

 

 

10. Invitationer 

 Fællesmøde for alle stifter 17. 

september 2016  

 Konferencer 

 

 

EV, EL, MK og GKJ deltager. 

 

 

11. Kommende møder  
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Næste møde 23. november 2016.  

Det ordinære møde afsluttes med et besøg hos 

FTS (Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde) 

i Folkekirkens hus. Mødet forventes afsluttet 

ca. 16.15 

 

Fastlæggelse af møder i 2017 

Følgende datoer foreslås: 

Onsdag den 8. marts fra kl. 13.00 -15.30 

Onsdag den 10. maj fra kl. 13.00 – 15.30 

Onsdag den 13. september fra kl. 13.00 -15.30 

Stiftsrådsvalg 

Onsdag den 8. november fra kl. 13.00 – 15.30 

(OBS – nyt råd) 

 

Eventuel fastlæggelse af dato for temamøde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taget til efterretning. 

 

Beslutning om dato for temamøde i 2017 udskydes. 

 

 

 

 

12. Eventuelt 

 

MD – hvordan gør vi de nye menighedsråd 

opmærksomme på hvad stiftsrådet laver, at der skal 

være valg til stiftsrådet i 2018. Svaret kræver, at 

stiftsrådet har en forudgående drøftelse om 

kommende fokuspunkter, arbejdsform og remtræk til 

menighedsrådene. Opfordring til at sætte emnet på 

dagsordenen på næste møde. 

 

MK – i hvor høj grad skal det afgående råd lægge 

pejlemærker for et nyt råd? Ja til idekatalog –nej til 

fast menu. 
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13. Godkendelse af protokollen  

 


