Protokol fra Stiftsrådsmødet onsdag den 20. februar 2019 kl. 15.00 – 17.30
Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Jesper Fabricius, Hanne Møller Wolfsberg
Søren Herluf Sørensen, Lars Ole Jonssen, Ole Nielsen, Kjeld Danielsen, Erik Witten,
Doris K. Mogensen, Poul Ove Juul
Afbud:
Adam Torp, Tom Søgaard, Mikael Krarup, Regina Ljung,
Fra Stiftet:
Asger Gewecke, Pernille Hach

DAGSORDEN

1.

Godkendelse af dagsorden

2.
a.

Økonomi
Gennemgang og godkendelse af regnskaber
for 2018
 Bindende stiftsbidrag
 Stiftsmidler

REFERAT

Godkendt

Regnskabet for stiftsbidraget er endnu ikke
modtaget.
AWG gennemgik regnskabet for stiftsmidlerne og
henledte bl.a. opmærksomheden på at vores udlån i
2018 har været faldende. Faktisk indfris der p.t.
mange lån.
Det faldende udlån kan ikke tages som udtryk for
faldende aktivitetsniveau.
Bortset fra det faldende udlån betragtes regnskabet
tilfredsstillende.

3.

Stiftsbidrag og budgetforslag for 2020

a.

Forslag til budget 2020
Formandskab og administrationen har udarbejdet
forslag til rammebudget, som vedlægges.
Den endelige budgetvedtagelse sker i efteråret
2019.
Fastlæggelse af budgetrammen for 2020
(udskrivningsprocent og fremskrivningsprocent)
Administrationen fremlægger scenarier på
mødet. Udskrivningsprocenten i 2018 og 2019
har været 0,35%
Forslag om deltagertilskud til
stiftspræstestævne 2020
Forslag: Tilskuddet på kr. 2.000,00 pr. deltager
foreslås fastholdt sammen med en ekstra pulje på
kr. 15.000 til honorarer til oplægsholdere

b.

c.

4.

Budgetforslaget blev taget til efterretning.

Udskrivningsprocenten fastholdes på 0,35 % for
2020

Imødekommet

Stiftsmidler og kapitalforvaltning
Lånesatserne for 2020 fastlægges til
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5.

6.

Fastlæggelse af ind- og udlånsrente.
Satserne i 2016 var henholdsvis 3,5 % på
indlån og 2,5%. på udlån.
I 2017 var satserne henholdsvis 1,5 % på
indlån og 2,5 % på udlån
I 2018 var satserne henholdsvis 1,5 % på
indlån og 2,0% på udlån
I 2019 var satserne henholdsvis 1,5 % på
indlån og 2,0% på udlån

Orientering fra formanden
- Vibeke Westphal er udtrådt af stiftsrådet p.g.a.
af flytning
- religionspædagog er ansat pr. 1.3.2019
- evaluering fra tilstedeværelse på bryllupsmesse
- koordinator for tilstedeværelse på messer,
festivaller, m.v. er ansat (Andreas Skjoldborg)
- evaluering af nytårskur
- stiftsbog 2019
- stiftstidende tillæg fra 2. februar

Orientering fra biskoppen
 deltagelse i præstekonventer
 visitatser
 stiftspræstestævne 2019
 fristifts – status
 strukturprocesser og ledige stillinger
 andet

Indlån: 1,5%
Udlån: 2,0 %
Lånesatserne fastsættes som altid ud fra et
forsigtighedsprincip

Tom Søgaard er indtrådt som stedfortræder for
Vibeke. Anne Bundgaard Hansen har fået nyt
embede uden for Fyens Stift og udtræder derfor.
Der er ingen stedfortræder for Anne.
Hanne Uhre Hansen er ansat som
religionspædagog. Se præsentation af Hanne på
hjemmesiden.
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/nyreligionspaedagog-i-fyens-stift
Sognepræst Andreas Skjoldborg, Strynø pastorat
fungerer som tovholder for kirkens tilstedeværekse
på messer, festivaller, dyrskue m.v.
Evaluering fra tilstedeværelsen på bryllupsmessen
var positiv.
Evalueringspunkter fra nytårskur blev noteret.
Kuren i 2020 er datosat 23. januar.
Stiftsbog 2019 – udarbejdes under arbejdstitlen ”Vi
er alle præster”.
Stifttidende - tillægget blev omdelt og positivt
kommenteret. Det er også distribueret til alle
provstier.
Magasinet ”Folk og Kirke” uddeles til cafeer i
løbet af foråret. Målgruppen herfor er det yngre
segment.

Biskoppen orienterede fra de temaer, der er blevet
drøftet på de tjenstlige konventer fx
liturgidrøftelser og procedure for pasning af
embeder ved ferie og fridage/kollegadækning.
Målsætningen er ca. 1 visitats pr. provsti pr. år. TL
redegjorde for den faste procedure og
understregede at hun havde stor glæde ved
visitatsformen.
Stiftspræstestævnet afholdes under overskriften
”Dåb og nadver”
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Der har været afholdt møder om fristiftsforsøgene i
3 provstier. Der er stadig mulighed for at melde sig
til. I forhold til evaluering er dette ikke fastlagt for
alle forsøg.
Der pågår p.t. en høringsproces over påtænkte
strukturændringer i Midtfyns og Nyborg provstier.
Nye tal fra Danmarks Statistik er kommet og har
fået god dækning i medierne.
Lene Rechnagel er ansat som bispesekretær fra 1.
januar 2019. Tag godt imod hende!
7.

Drøftelse vedr. fremtidig placering af
provstestilling i Svendborg Provsti
Provst Per Aas fratræder som provst i Svendborg
Provsti med udgangen af august 2019. I
forbindelse skal stiftsrådet medinddrages i
drøftelserne om den fremtidige placering af
provstestillingen.

Biskoppen orienterede om de planer der er for
flytning af provstestillingen i Svendborg Provsti.
Stiftsrådet havde ikke bemærkninger til forslaget
om ændret placering.

Per Aas fortsætter som sognepræst i Bregninge
Pastorat.
8.

Indkomne punkter fra stiftsrådsmedlemmer
Erik Vind – temadrøftelse om dåbssakramentet
Hanne Møller Wolfsberg – orientering fra
deltagelse i konference

Hanne orienterede fra deltagelse i det
mellemkirkelige råds konference om
offentlighedsteologi. Materialet ”De 8 teser” blev
præsenteret. Materialet blev omdelt til stiftsrådet.
Erik efterspørger, at stiftsrådet tager en
temadrøftelse om dåb og foreslår i samme moment,
at stiftsrådet afventer liturgiudvalgsrapporten om
dåb, som kommer til Kr. Himmelfarts dag og
derefter overvejer om der skal sættes tid af til en
temadrøftelse om rapporten i sin helhed eller om
dåbssakramentet, dåbens nødvendighed og de
forskellige forståelser, der er af dåb.

9.

Præsentation af Bogense Provsti ved Doris
Mogensen.

Doris fortalte om karakteristika ved Bogense
Provsti og tilhørende sogne
29.500 indbyggere, 79% er medlemmer. 3 store
sogne, 9 flersogns pastorater
Kirkekalkningssamarbejde
Mange kirker enkelte i meget små sogne
Fælles regnskabskontor
Fokus på Grøn Kirke
Fokus på energisparende initiativer, pulje afsat
hertil
Skoletjeneste i samarbejde med Assens og
Middelfart Provsti.
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Ansat konsulent på timebasis, der hjælper rådene i
personalesager
Ansat konsulent til at se på kirkegårdene i provstiet
TL supplerede med at fortælle om et initiativ i et af
sognene i Bogense Provsti. ”Børnekirke” kl. 9.00
om søndagen for børn og forældre, der er blevet for
”gamle” til at gå til babysalmesang.
Næste gang er det Sankt Knuds Provsti v/ Kjeld
Daniels, der præsenteres.
10.

Ansøgninger

a.

Ansøgning fra Studenterpræst på SDU om midler
til udgivelse af sorggruppepjece og afholdelse af
sorggruppemøder. Der søges om kr. 28.000,00
Sognepræst Kristine Hansen søger på vegne af en
samlet arbejdsgruppe om støtte til projekt
”Kroppens dag”. Projektet er målrettet unge
mellem 15-30 år og afvikles den 5. april 2019.
Projektet har søgt og opnået støtte på kr. 100.000
fra Folkekirkens Udviklingsfond.

b.

Ansøgningen blev imødekommet med kr. 28.000

Ansøgningen blev imødekommet med kr. 28.000

Der søges om kr. 42.000.
Kirstine Hansen er studenterpræst på UCL og
natkirkepræst Sankt Knuds Kirke.
c.

d.

e.

Konference for migrantpræstepar og
menighedsledere – ansøgning om sponsering.
Der søges om kr.5.000. Stiftsrådet har i tidligere
år støttet med kr. 4.700. Se bilag
Jonas Weisenberg søger på af vegne af
Styregruppen for Netværket Folkekirke for
Særlige Behov ansøger Fyens Stiftsråd om
økonomisk støtte på kr. 10.000 til afholdelse af
Nordisk Netværkskonference for kirkens arbejde
med mennesker med særlige behov 3.5.september 2019 på FUV Løgumkloster.
Fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
søger Folkekirkens stiftsråd om økonomisk støtte
til gennemførelse af projektet ”Pastoral Læring i
Praksis”.
”Pastoral Læring i Praksis” er et fælles
skandinavisk studie som skal undersøge, hvordan
nyuddannede præster lærer gennem de første år i
embedet, og hvordan de anvender og udvikler de
kundskaber, de har med sig fra deres uddannelse.

Ansøgningen blev imødekommet med kr. 5.000

Ansøgningen blev imødekommet med kr. 10.000

Ansøgningen blev ikke imødekommet med
henvisning til, at der aktuelt er brug for fokus

på, at den obligatoriske efteruddannelse "NY
PRÆST" får fodfæste og evalueres forinden
evt. komparative studier sættes i værk.
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11.






12.

Hvert stiftsråd ansøges om i alt kr. 22.500 fordelt
over en periode på 3 år.
Mødedatoer og tidspunkter for resten 2019
15/5 fra 13 -15.30 – formøde den 1/5 fra 10-12
4/9 fra 15 -17.30 – formøde den 21/8 fra 10-12
9/10 – 15- 17.30 ekstra møde med efterfølgende
spisning i bispegården. Det foreslås, at
religionspædagogen deltager i mødet.
13/11 fra 13 – 15.30 – formøde den 30/10 fra 1012
Eventuelt

Mødetidspunkter for 2020 lægges 50/50 med
starttidspunkt kl. 13.00 hhv 15.00
Det fælles stiftrådsmøde holdes i Ribe lørdag den
2. november 2019.

Hanne orienterede fra super arrangement i Vester
Hæsinge, hvor filmen TRO af Jens Loftager blev
vist. Filmen kan anbefales og hentes på
Filmstrimlen.dk
Søstrene Bisp – premiere på ny udsendelsesserie på
DK4.
https://www.fyensstift.dk/biskoppen/soestrenebisp-paa-borgen
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13.

Godkendelse af protokollen
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