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Referat af Stiftsrådsmødet onsdag den 11. maj 2016 kl. 13.00 – 15.00 

Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Regina Ljung, Erik Vind, Ester Larsen, Bente Kaysen, Grethe Krogh 

Jakobsen, Mikael Krarup, Erik Buch, Torben Hårbøl, Lars Ole Jonssen, Paul Verner 

Skærved, Birte Jacobsen, Jens Hebsgaard, Helga Højsager, Jørgen Bai Jepsen 

Afbud: Mads Davidsen, Søren-Herluf Mohr Sørensen 

Fra Stiftet:  Pernille Hach 

 

Som indledning til det ordinære møde gav sognepræst Rikke Møller Gotfredsen, der sammen med 

sognepræst Torkil Jensen fungerer som reformationssekretariat i Fyens stift en status på de fynske og 

landsdækkende initiativer i forbindelse med fejringen af Reformationsjubilæet i 2017.  

 

DAGSORDEN    REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt med tilføjelse af et supplerende punkt 

7.g 

2. Orientering fra formanden og næstformand 

 Gabrielprisen 

 Kursustilbud for menighedsråd fra 

Løgumkloster 

 Kirkemødet i fbm Himmelske Dage (EL) 

 Andet 

 

Formanden bød velkommen til domprovst Regina 

Ljung som deltog i Stiftsrådets møde for første 

gang.  

 

 

3. Orientering fra biskoppen 

 Landemode 2016 

 Bispemøde og samråd i april 

 Provstemode i april 

 Stiftspræstekonvent (Fælleskab og identitet) 

 Fokuspunkter for 2018-2020 

 OUH-spadestik 

 Menighedsråd på jeres måde 

 Religionspædagog og studenterpræst 

 Strukturændringer i stiftet – status 

 Himmelske Dage i København 

 Andet – herunder evt. pressesager 

 

 

Bertel Haarder er inviteret som hovedtaler 

Biskoppen orienterede fra bispemødet om 

 Liturgiarbejde - undersøgelse og 

nedsættelse af arbejdsudvalg  

 Dåb af asylansøgere (konvertitdåb) 

Biskoppen orienterede fra provstemodet om 

 Status på gudstjenestecirkulære 

 Kirketællinger 

 Stiftspræstestævnet i juni 

 Indledende drøftelser om kommende 

fokuspunkter  

Deltagelse i OUH spadestik og arrangement for 

overdragelse af Folkekirkens donation af et 

kirkerum på Nyt OUH i august 2016 

 

Præsenterede inspirationspjecen om 

”Menighedsråd på jeres måde”. Pjecen vil bl. a. 

blive uddelt på Landsforeningens årsmøde i juni 

2016. 

 

Stillingen som religionspædagog er opslået til 

besættelse pr. 15. august 2016. 
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Studenterpræstestillingen forventes opslået 

snarest, når finansieringen er endeligt på plads. 

 

Strukturændringen i Assens Provsti er faldet på 

plads og vil være endelig implementeret pr. 1. 

september 2016. 

 

Himmelske Dage – var en god oplevelse  at 

deltage i. 

Pressesager: 

 I fredagens avis vil der være et stort tema 

om mission og dåb.  

Andet: 

Der har været afholdt møde med Langeland 

Kommune om Folkekirkens adgang til 

asylcentrene. Der arbejdes på fælles retningslinjer 

på området. 

 

 4. Orientering fra nedsatte udvalg under rådet 

 Kommunikationsudvalg 

 Udvalget for kirke, religion og mission  

 Bestyrelsen for den religionspædagogiske 

konsulent 

Andre udvalg 

 Dåbsmesseudvalget – Erik Vind og Mikael 

Krarup 

 Reformationsudvalget 

 

EV henviste til det seneste referat fra udvalget, 

som vil blive vedhæftet referatet. 

BJ: Der arbejdes med planlægning af efterårets 

”gå-hjem-møde” i udvalget for kirke, religion og 

mission. Udvalget mødes den 17. maj. 

Det Mellemkirkelige Råd søger kandidater til et 

”ledsageprogram” i Palestina/Israel-konflikten.  

 

Rel. Pæd. Bestyrelse – se biskoppens orientering. 

 

Dåbsmesse – Regina Ljung gav en status på 

arbejdet. Rådhushallen og domkirken vil blive 

fyldt til messen af udstillere og aktiviteter. 

Underudvalgene arbejder godt og konkret med 

deres temaer. Næste møde er den 18. maj. 

 

Reformationsudvalget – der henvises til Rikke 

Gotfredsens gennemgang.  

 

 

5. Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer 

af råd og organisationer 

 

 Folkekirkens Nødhjælp (HH) 

 Folkekirke og religionsmøde (BJ) 

 Det mellemkirkelige Råd (BJ) 

 Den fælleskapital forvaltning (EB) 

 Budgetfølgegruppen / samrådet (EL) 

 Økumenisk Råd /Danske Kirkers Råd (BK) 

 

 

 

HH – intet nyt at berette 

BJ – artikelsamling om teologisk praksis i mødet 

med mennesker med en anden tro end kristendom 

er under udarbejdelse 

BJ – Interessant undersøgelse af ligheder og 

forskelle mellem folkekirken og metodistkirken er 

foretaget og diskuteret. 



Referat af Stiftsrådsmøde den 11. maj 2016 

 

 Side 3 

 

 Dansk-Arabisk Dialoggruppe under det 

Mellemkirkelige Råd holder konference ultimo 

maj 2016. 

EB – orienterede fra mødet den 14. april herunder 

om det kommende udbud af 

kapitalforvaltningsopgaven. Der satses på, at 

opgaven skal deles på 3 forvaltere mod nu 2. 

Afkastet for det første kvartal var fornuftigt. 

Forventningerne til afkast de kommende 12 

måneder er estimeret forsigtigt. 

På et kommende møde vil en repræsentant fra 

kapitalforvaltningen komme og redegøre for den 

vedtagne investeringspolitik. 

EL – orienterede om, at 

pensionsbyrdeudfordringen er nedtonet efter 

gengranskning af tallene. Der afsættes dog fortsat 

betydelige midler årligt at imødegå kommende 

pensionsudfordringer. 

IT-udgifterne i Folkekirken skal analyseres i løbet 

2016. 

BK – Danske Kirkers Råd -  orienterede om, at 

der er møde i slutningen af maj. BK er desværre 

forhindret i at deltage. 

 

6. Økonomi – Budgetopfølgning – forbrug til dato 

Oversigt over forbrug til dato i forhold til budget og 

formålskonti. 

 

Den udleverede budgetopfølgning blev 

gennemgået. Der er sket en fejlpostering vedr. løn 

til religionspædagog. Det vil blive rettet. 

Derudover er der disponeret kr. 20.000 til et 

teaterprojekt, som ikke fremgår af forbrugte 

midler til dato. Der er indtil 1. maj forbrugt kr. 

316.000. Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

7. Ansøgninger 

 

a. Landsforeningen af Menighedsråd søger om støtte 

til Gabrielfilmprisen. Stiftsrådet plejer at støtte kr. 

1.000,00 (administrativt bevilget). Belaster budgettet 

for ”andet” 

b. Valgmenigheden Church of Love søger om støtte 

på kr. 10.000,00 til deres årlige missionskonference. 

Stiftsrådet har tidligere ydet støtte i samme 

størrelsesorden. Evt. støtte belaster budgettet for det 

mellemkirkelige arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

a. I mødekommes som i øvrige år med kr. 

1.000,00. 

b. Stiftsrådet bemærker, at ansøgningen om støtte 

til missionskonferencen er årligt tilbagevendende. 

Stiftsrådet understreger i den anledning, at der i 

henhold til rådets retningslinjer for at yde støtte 

ikke ydes driftstilskud. Stiftsrådet er indstillede på 

at støtte missionskonferencen med op til kr. 

8.000,00 mod fakturakopi på erlagte udgifter til 

f.eks. honorarer til oplægsholdere, bus eller 
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 c. Bibelselskabet søger om kr. 5.000,00 til 

medfinansiering af projektet ”Bibler på de danske 

sygehuse”. Evt. støtte belaster budgettet for ”andet”. 

 

 

d. De fynske skoletjenester søger om kr. 80.000,00 til 

gennemførsel af 40 skolebesøg med projektet ”din tro 

min tro”. Stiftsrådet har tidligere støttet projektet med 

kr. 25.000 til besøg på fynske skoler. Evt. støtte vil 

belaste budgettet for det mellemkirkelige arbejde og 

eller religionspædagogisk drift. 

 

e. Dåbsoplæringsmateriale på farsi. Massoud 

Fouroozandeh søger om kr. 97.000,00 til udarbejdelse 

af virtuelt dåbsoplæringsmateriale på farsi til brug for 

undervisning af bl.a. flygtninge og migranter. Evt. 

støtte vil belaste budgettet for mellemkirkeligt 

arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Sognepræst Anders Lundbeck m. fl søger støtte til 

bogudgivelse med arbejdstitlen ”OMG – en 

overlevelsesguide til troende og skeptikere”. Der 

søges om kr. 15.000. Målgruppen er personer, der 

arbejder med formidling af kristendom – d.v.s. 

præster og teologistuderende samt almindeligt 

søgende danskere. Århus Stiftsråd har ligeledes ydet 

støtte. Evt. støtte vil belaste budgettet for ”andet” 

 

g. Det Mellemkirkelige råd og Danske Kirkers Råd 

søger alle stiftsråd om et tilskud på kr. 10.000,00 til 

lignende.  

c. Afvises. Stiftsrådet støttede projektet sidste år 

og vil være positivt indstillede på at støtte i 

forhold til bibler på nyt OUH eller hvis fynske 

hospitalspræster oplever konkrete behov. 

d. Ansøgningen imødekommes med kr. 40.000,00 

med respektive kr. 20.000,00 fra budgettet for 

religionspædagogisk drift og mellemkirkeligt 

arbejde. Der opfordres til at søge provstierne bag 

skoletjenesterne om det resterende beløb. 

Jørgen Bai Jepsen ønskede ført til protokol, at han 

ikke var enig i bevillingen. 

e. Ansøgningen imødekommes med halvdelen af 

det ansøgte beløb svarende til kr. 50.000,00 under 

følgende forudsætninger: 

 at projektet opnår fuld finansiering via 

andre bidragsydere 

o subsidiært at projektet tilpasses til 

den mulige faktiske økonomiske 

ramme og at der fremsendes 

revideret beskrivelse og 

budget/udgiftsoverslag 

 at der i filmmaterialet gengives dåb og 

nadver i den danske folkekirken og ikke i 

Church of Love eller anden valgmenighed 

 at der indgås en kontrakt med Massoud 

Fouroozandeh om de forlagsjuridiske 

aspekter  

 

 

f. Afvises med henvisning til rådets retningslinjer 

for ydelse af støtte 
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udgivelse med præsentation af den kristne tro i 

henholdsvis hæfteform og web-baseret udgave. Evt. 

støtte vil belaste budgettet for mellemkirkeligt 

arbejde.  

 

Ansøgningen afvises. . Den planlagte fremstilling 

i henhold til det fremsendte materiale synes af for 

generel karakter ligesom stiftsrådet udtrykker 

bekymring for om distributionsformen rammer de 

rigtige målgrupper. 

 

 Orientering fra Stiftet 

 Løncentre for ansatte hos menighedsrådene 

 

 

Stifternes fælles løncentre for ansatte hos 

menighedsrådene er etableret pr. 1. april 2016. 

Lønbehandlingen for de fynske menighedsråd 

varetages nu af Fløs-afdelingen i Roskilde Stift.  

 

Den personalejuridiske rådgivning samt øvrig 

rådgivning af menighedsråd varetages fortsat af 

Fyens Stift. 

 

Fyens Stift fungerer fortsat som præstelønscenter 

for alle stiftsadministrationer. 

9. Invitationer 

Ingen modtaget 

 

10. Næste møde 

Ordinært møde den 7. september 2016 og ordinært 

møde den 23. november 2016. Begge dage fra kl. 

13.00 – 15.00 

 

Reserver allerede nu den 17. september 2016, 

hvor der afholdes fællesmøde for alle stiftsråd i 

Roskilde. 

 

Birte Jacobsen melder afbud til mødet i september 

11. Eventuelt  

Intet at bemærke 

 

Mødet var slut kl. 14.55  
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12. Godkendelse af protokollen  

 


