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Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 - Orientering fra formanden

Formanden orienterede om

- foreløbigt program for landemode og stiftsdag
lørdag den 25. september 2021
- årets stiftsbog
- opsamling på valgperiodens indsatser og resultater
- andet

- første møde i den kommende valgperiode er den
17. november
- provstierne meddeler stiftsadministrationen, hvem
er der valgt til stiftsrådet, hvorefter nye medlemmer
vil blive kontaktet direkte af stiftsadministrationen
- på det konstituerende møde den 17.novemvber, vil
der blive taget fotos af alle rådsmedlemmer
- landemodeprogrammet og herunder den
forventede ministerdeltagelse. Der lød en
opfordring til at dele invitationen og informationen
om tilmelding. Tilmelding sker via www.fyensstift.dk
- valgperiodens fokusområder og resultater
- opgaver, som det nye stiftsråd arver
- at være vært for det næste fælles møde for
alle stiftsråd samt sekretariatetsfunktionen
for det formandsforum, der blev aftalt på det
fælles stiftsrådsmøde i marts 2021
- finansiering af indstikket "Kirkens Veje" i
Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis.
Arbejdstitlen er "Fyn/Kirken faster og fester"
- drøftelserne på dagens
kommunikationsudvalgsmøde.
Formanden takkede på formandskabets vegne for
samarbejdet i valgperioden.

3 - Orientering fra biskoppen

Biskoppen orienterede om

- ledige embeder og nye præster
- igangværende strukturprocesser
- sammenlægningen af Kerteminde provsti og
Nyborg provsti til det nye Kerteminde-Nyborg provsti
- APV for præster
- liturgiarbejdet - status
- aktuelle pressesager
- andet

- at der aktuelt er 6 præstestillinger i opslag. Der er
til de fleste stillinger et passende antal ansøgere.
- flere opslag er i pipeline lige som man er vidende
om et antal embeder, der bliver ledige som følge af
aldersbetinget pension.
- projektet "prøv at være præst" - som er et tilbud til
teologistuderende afvikles i oktober
- generelle betragtninger om strukturændringer fx
som følge af ændringer i demografi, byudvikling,
sognegrænser og sammenhænge til og i det folkelige
liv. Lige nu kan man se nogle af disse strukturelle
ændringer i Odense midtby, rundt om Middelfart og
andre steder hvor bosætningen flytter sig henover
eksisterende sognegrænser
- sammenlægningen af Kerteminde-Nyborg som
efter kgl. resolution sker pr. 1. november 2021
- APV for præster (og arbejdsmiljø i hele folkekirken).
Der vil i APV- kortlægningen for præster være et
særligt fokus på krænkelsesproblematikker. Det må
forventes, at de samme problematikker vil blive
relevant for menighedsrådenes arbejdsmiljøarbejde.
- liturgiprocessen. Der er modtaget mere end 300
forskellige bidrag i liturgipostkassen. Der er
udarbejdet en opsamlende rapport, der kan tilgås på
www.folkekirken.dk . Biskopperne drøfter konkrete
forslag til hvad er skal ske på bagkant af
liturgiprocessen på bispemødet i oktober. En af de
opfølgende aktiviteter vil være en liturgikonference,
der er datosat til den 13. november 2021.
Konferencen vil også kunne tilgås digitalt.
- presseomtale på DR. P4's historie i den sidste
augustweekend om den gode og store travlhed i
kirkerne vedr. som følge af udskudte dåb,
konfirmationer og vielser. En travlhed som kalder på
al den understøttelse som et menighedsråd og de
frivillige omkring rådet kan yde deres præst(er).

4 - Udmøntning af midler fra omprioriteringspuljen Ester Larsen fremlagde og gennemgik de enkelte
ansøgninger og indsamlede rådets kommentarer,
Stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet
bemærkninger og evt. forbehold til de enkelte
(Ester Larsen) fremlægger principovervejelser for
ansøgninger med henblik på fremlæggelse af disse
udmøntningen i 2022 og gennemgår de indkomne
synspunkter på budgetsamrådets kommende møde.
ansøgninger med henblik på drøftelse og mandat fra
stiftsrådet i forhold til den videre behandling af
ansøgningerne i budgetsamrådet.
Punktet indledes med en kort repetition af
baggrunden for omprioriteringspuljen, koblingen til
Fællesfondens budget og hvordan midlerne tidligere
er blevet anvendt.
Sager:
Omprioriteringspuljen 2021 - til gennemgang i

stiftsrådene (2021 - 20339)
Bilag:
Aktdokument, Slides om omprioriteringsuljen til
gennemgang i stiftsrådene

5 - Økonomi - budgetopfølgning på det bindende
stiftsbidrag indtil 31. juli 2021

Orienteringen blev taget til efterretning.
Opmærksomheden blev henledt på
at rapporteringen løb til 30. juni og ikke som angivet
i dagsordenen til 31. juli.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2021 Fyens Stift (2021 - 3633)
Bilag:
Dimensioner - i alt jan-jun21

6 - Økonomi - budget 2022 - endelig fastlæggelse på Det fremlagte budget blev godkendt som det
formålsniveau
endelige budget for 2022.
Formandskabet fremlægger endeligt forslag til
budget for 2022.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2021 Fyens Stift (2021 - 3633)
Bilag:
Budget 2022 - rammebudget og endeligt budget -

7 - Rapportering af kapitalforvaltning ved Jyske
Capital

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sager:
Stiftsmidler - regnskab m.v. 2020 Fyens Stift (2019 6544)
Bilag:
Aktdokument, Fyens Stift_5051 387537_31.07.2021

8 - Ansøgning om økonomisk støtte til KMSkonferencen 2021

Sager:

Ansøgningen imødekommes med kr. 7.000,00
Der blev efterspurgt et regnskab for 2020
konferencen. Dette ligger ikke tilgængeligt på
hjemmesiden for Folkekirke og religionsmøde, som
KMS er en delmængde af. Det kan oplyses, at det

Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2021 Fyens Stift (2021 - 3633)

samlede regnskab for Folkekirke og Religionsmøde
fra 2021 aflægges, som et biregnskab for
Københavns stift.

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om økonomisk støtte 2021 Læs mere i årsberetningen her:
https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/a/
1/7/c/a17cbdd459d6f62f87c72b4d64f6779aea84171
c/FR_%C3%85rsberetning_2020.pdf

9 - Indkomne punkter fra rådsmedlemmer

Hanne Møller Wolfsberg orienterede om

Hanne Møller Wolfsberg - orientering om
konferencedeltagelse

- en forespørgsel på vegne af bestyrelsen for Center
for Kristen Spiritualitet om det vil være muligt for
centeret at omdele materiale på stiftsdagen??
Stiftsrådet tilkendegav, at materiale kunne
fremlægges på bordene ved indgangen til
koncertsalen, hvor årets stiftsbøger også
præsenteres..
- sin deltagelse i inspirationsdage for kristne og
kirkelige ledere i regi af det mellemkirkelige råd.
Konferencen havde 75 deltagere fra mere end 20
lande.
Konferencearrangøren var Tværkulturelt center. De
opfordrer sogne til at tegne individuelle
medlemskaber.
HMW bemærkede, at det mellemkirkelig arbejde i
regi af stiftsrådet været spændende, men også
meget vidtfavnende at skulle varetage som een
person.
Biskoppen supplerende, at et netværk rundt
om den/de præst(er) , der arbejder med
migranttemaer i stiftet, evt. kunne være en fremtidig
model for at udvide kredsen og forankringen.

10 - Orientering fra stiftsadministrationen

Kontorchefen orienterede om
-stort træk på administrationens rådgivningsservices.
Det er vi meget glade for - men det kan betyde lidt
længere responstider end normalt fra
nøglemedarbejderne. Det håber vi på rådenes
forståelse for.
-Forsøgslovgivning og fristiftsforsøg. Der er ca. 130
forsøg igang alene inden for fristiftsforsøget. Begge
forsøgsperioder løber til udgangen af 2022. Der skal
evalueres i løbet af 2022.
FUV er i gang med at udarbejde evalueringsdesignet
på de 8 udmeldte forsøgsrammer fra KM.

Evaluering af det fynske fristiftsforsøg vil blive en
opgave, som det nye stiftsråd vil blive inddraget i.
11 - INVITATION: Konference for kristne og
muslimske ledere i Danmark 2021

Ingen bemærkning.

Sager:
Kristen Muslimsk Samtaleforum - diverse (2021 19730)
Bilag:
Aktdokument, KMS indbydelse 2021

12 - Eventuelt

Mikael Krarup Hvem skal repræsentere stiftsrådet til
liturgikonfencen i november? Rådet har ialt 3
pladser.
Der var konsensus om, at de 3 pladser fordeles til 2
læge personer og 1 provst. Fordelingen er sket med
skyldigt hensyn til hvem der qua andre tillidsposter
allerede er sikret en plads på konferencen.
Meld ind om I er interesserede inden den 1. oktober
2021.
OBS -vedr. Landemode og stiftsdag: Ægtefæller til
menighedsrådsmedlemmer og ansatte kan ligesom i
tidligere år tilmelde sig landemodegudstjenesten og
stiftsdagen.
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