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Protokol for: 

Stiftsrådsmødet onsdag den 5. september 2018 kl. 13.00 – 15.30 

Mødedeltagere: Tine Lindhart, Erik Vind, Regina Ljung, Ester Larsen, Hanne Møller Wolfsberg, Mikael 

Krarup, Ole Nielsen, Kjeld Danielsen, Jesper Fabricius, Erik Witten, Poul Ole Juul, Lars 

Ole Jonssen, Søren-Herluf Mohr Sørensen, Doris Mogensen 

Afbud: Adam Torp, Anne Bundgaard Hansen, Vibeke Westphal 

Gæster:  

Fra Stiftet: Pernille Hach, Asger Gewecke 

 

DAGSORDEN   Protokol   

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. Orientering fra formanden 

Landemode og stiftsdag lørdag den 29. 

september 

Stiftsbogen 2018 

 

 

Fælles stiftsrådsmøde lørdag den 27. oktober 

2018 i Fredericia 

Andet 

 

 

EV orienterede om program og opfordrede til at man 

spredte budskabet om dagen og at man melder sig til. 

Stiftsbogen er næsten færdig om vil som vanligt blive 

uddelt på stiftsdagen. Bogens titel er i år ”Ud med 

Kirken” 

EV – orienterede om programmet, hvor fokus bl.a. er 

på migrantarbejde i stifterne. Se også pkt. 12. 

 

 

 

 

3. Orientering fra biskoppen 

Ledige embeder og nye præster i Fyens Stift – 

herunder evt. strukturovervejelser (fast punkt) 

Støtte ydet til netværk inden for den afsatte 

ramme 

(fast punkt) 

Temaer fra pressen siden sidst (fast punkt) 

Udviklingsfondens fokusområde og 

ansøgningsfrist 

Andet 

 

 

 

TL –orientererede om de aktuelt ledige embeder og 

oplyste, at der p.t. er et fornuftigt antal ansøgere til 

stillingerne. 

TL – orienterede om de strukturovervejelser, der altid 

bliver gjort i forbindelse med vakancer i 

præstestillinger.  

 

Netværk - Der vil blive ydet støtte til 

demensnetværkets kommende møde.  

 

TL orienterede om de aktuelle pressesager.  

TL – orienterede om årets fokuspunkt for 

udviklingsfonden, som er ungdomsarbejde og 

opfordrede til at få søgt midler til lokale projekter. 

 

TL – orienterede om liturgiarbejdet vedr. 

autorisation. Rapporten samt en pixiepjece om emnet 
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er tilgængelige på stiftets hjemmeside.TL henviste i 

den forbindelse til Distriktsforeningens temadag 

”Hvem ejer gudstjenesten?” den 23. marts 2019. 

 

4.  Fristiftsforsøg – status fra styregruppen v/  

Asger Gewecke. Katalog over de godkendte 

forsøg, der kan deltages i, ventes offentliggjort 

og uddelt til landemodet. 

 

AWG – meddelte, at der er givet tilladelse til 17 

fristiftsforsøg fra Kirkeministeriet. 

Bl.a.:  

- 3 forsøg på økonomi 

- 3 vedr. lønpolitik og fælles lønforhandler og delt 

personalekonsulent 

- 2 forsøg vedr. håndtering af byggesagsbehandling 

for/i  menighedsråd 

- 1 vedr. liturgisk frisogn 

 

Der lægges op til, at man til stiftsdagen sidder 

provstivis, så der bliver mulighed for at drøfte, hvilke 

forsøg, der kunne være interessante i hvert enkelt 

provsti. 

 

Forsøgsperioden vil løbe i 2019 og 2020. 

 

5. Udmøntning af midler fra 

omprioriteringspuljen i 2019 

Stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet 

(Ester Larsen) fremlægger principovervejelser 

for udmøntningen i 2019 samt de indkomne 

ansøgninger med henblik på drøftelse og 

mandat fra stiftsrådet i de videre drøftelser i 

budgetsamrådet. 

 

 

EL gennemgik de indkomne forslag og de 

overvejelser man kunne gøre sig for hvert enkelt 

ansøgning. Stiftsrådet gav EL mandat til at videreføre 

de præsenterede overvejelser i budgetsamrådet incl. 

de bemærkninger, som fremkom på mødet. 

 

 

6.  Fremlæggelse af foreløbig plan for, hvordan 

der direkte og indirekte vil blive arbejdet 

med stiftsrådets fokusområder i resten af 

valgperioden. 

Stiftsrådets medlemmer opfordres til på mødet 

at tilkendegive hvilke områder man evt. vil 

engagere sig i fx via deltagelse i 

planlægningsudvalg. 

 

 

 

TL gennemgik de enkelte fokusområder. Følgende 

meldte ind på de enkelte områder: 

Hanne W melder sig til Kirkers Brug 

Doris og Erik melder sig konference om samarbejde 

med civilsamfundet 

Migrantindsats – stiftsrådet vil drøfte området mere 

på mødet i oktober. Ole Nielsen melder sig. 

Facilitering af menighedsrådsarbejde i bredt 

perspektiv – Mikael Krarup melder sig og Doris tager 

det med til Distriktsforeningens bestyrelse 

 

7. Økonomi  

7.a Bindende stiftsbidrag – forbrug til 1. august 

2018 

 

7.b Evaluering af tilstedeværelse på 

Langelandsfestival og Dyrskue samt drøftelse 

Tiltrådt 
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af oplæg til fremtidig organisering og 

finansiering af Folkekirkens tilstedeværelse 

på messer og festivaller på Fyn 

7.c Budget 2019 – endelig fastlæggelse  

Formandsskabet fremlægger revideret forslag 

til budget 2019, hvor der er afsat midler til 

nytårskur, fristiftsforsøg, driftsramme til 

studenterpræsterne samt en forhøjelse af den 

samlede ramme til konferencer og temadage 

samt rammen for ansøgninger, tilstedeværelse 

på festivaller, dyrskuer, messer m.v.. 

Tiltrådt 

8. Ansøgninger 

 

a. Kristent-Muslimsk samtaleforum søger om 

støtte til konferencen for kristne og muslimske 

ledere i Danmark 2018. 

 

Stiftsrådet har tidligere støttet konferencens 

afholdelse med kr. 4.000,00. Et støttebeløb vil 

belaste budgettet for det mellemkirkelige 

arbejde. 

 

b. Projekt – Folkekirken som attraktiv 

arbejdsplads søger om kr. 30.000 til deres 

aktiviteter i 2019. 

 

Stiftsrådet støttede projektet i 2017. I 2018 

afviste stiftsrådet ansøgningen, som man 

henviste til omprioriteringspuljen. Projektet har 

fra omprioriteringspuljen fået kr. 300.000 til 

aktiviteter i 2018 og 2019. (Hvert år) 

 

c. Sognepræst Vita Andreassen søger om støtte 

til fremstilling af video om pilgrimsvandringer 

gennemført ved ”de 4 kirker” i sommeren 

2018. Støtte søges i regi af Kirken på Landet. 

Der søges om kr. 8.750,00 

 

 

Imødekommes med kr. 4.000,00 

 

 

 

 

Forslaget afvises med henvisning til den betydelige 

støtte, der er ydet fra omprioriteringspuljen. Man 

opfordrer til, at muligheden for at få medfinansiering 

fra de teologiske fakulteter undersøges. 

 

 

Ansøgningen blev imødekommet med en betingelse 

om at videoen også bliver tilgængelig på Fyens Stifts 

hjemmeside. 

OBS – ansøgning om hjemmesidehosting som er 

fremsendt sammen med ansøgning om video er 

imødekommet administrativt for den nævnte periode 

med en betingelse om kobling til Fyens stifts 

hjemmeside. 

9. Orientering fra de af rådet udpegede 

medlemmer af råd og organisationer 

 

 Det mellemkirkelige råd 

 Økumenisk Forum/ Danske Kirkers råd 

 Folkekirkens Nødhjælp 

 

 

 

DMR - Hanne W orienterede fra de møder, hun 

havde deltaget i. 

DKR – Jesper F orienterede bl.a. om Himmelske 
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 Folkekirke og religionsmøde 

 Den fælles kapitalforvaltning 

 Budgetsamrådet 

 

Dage på Heden i 2019 i Herning.  

Erik W orienterede fra årsmødet i april. Der er valgt 

ny formand – Søren Chr. Madsen. 

Ole N – orienterede fra det første møde.  

Ole N – orienterede om muligheden for at investere i 

virksomhedsobligationer herunder hvilke krav, der 

skal stilles til kapitalforvalterne i den sammenhæng. 

Ole N efterspurgte input fra rådet til de fortsatte 

drøftelser i kapitalforvaltningens bestyrelse. Punktet 

og drøftelsen genoptages på mødet i oktober. 

 

EL – fremlagde notat om fordeling af landskirkeskat 

og udligningstilskuddet for 2019 samt 

konsekvenserne for Fællesfonden. 

 

 

 

10. 

 

Orientering fra nedsatte udvalg og 

bestyrelser under rådet 

 

 Kommunikationsudvalg 

 Bestyrelsen for det 

religionspædagogiske arbejde i Fyens 

Stift ( 

 

 

Kommunikationsudvalget beder om godkendelse af 

webstrategi samt evt. input til en liste over en liste 

over kompetente personer, som pressen kan kontakte 

vedrørende teologiske og kirkepolitiske emner. 

Listen skal lægges på hjemmesiden.  

Webstrategien blev godkendt. 

Referatet fra det seneste møde i 

kommunikationsudvalget sendes med protokollen ud. 

Det religionspædagogiske arbejde får et selvstændigt 

punkt på mødet i oktober. 

 

11. Orientering fra Stiftet 

 Menighedsrådsvalg for råd med 2-årige 

valgperioder 

 Fortolkning af diætbekendtgørelsen – 

input fra stiftsrådet i Helsingør 

 Andet 

 

AWG – orienterede om  

- at alle råd med 2-årige valgperioder er blevet 

informeret direkte af ministeriet. 

- status på implementering af nyt det lønsystem for 

præster og ansatte hos menighedsrådene 

- Stiftsanalyse – det fortsatte arbejde med Rambøll-

Carve rapporten. 

- fortolkning af diætbekendtgørelsen 

 

12. Invitationer 

 Fællesmøde for alle stifter lørdag den 

27. oktober 2017  

 

Følgende rådsmedlemmer deltager Erik B, Ester L, 

Poul, Ole N, Erik W. Projektmedarbejderen fra 
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 Kristent-muslimsk samtaleforum 

inviterer til konference den 9-10. 

november 2018 

 

 

Migrantprojektet i Svendborg tilbydes ligeledes en 

plads.Stiftsadministration sørger for fælles 

tilmelding. 

13. Kommende møder og arrangementer 

Landemodegudstjeneste og stiftsdag lørdag den 

29. september kl. 10.30 

10. oktober fra 15.00-17.30 med efterfølgende 

spisning i bispegården 

14. november fra 15.00 til 17.30 

Nytårskur torsdag den 24. januar 2019 

 

Forslag til mødedatoer i 2019 

Følgende datoer foreslås: 

Onsdag den 20. februar fra kl. 15.00 -17.30 

Onsdag den 15. maj fra kl. 13.00 – 15.30 

Onsdag den 4. september fra kl. 15.00 -17.30 

Onsdag den 13. november fra kl. 13.00 – 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt 

 

b. Punkter der kommer til behandling på 

oktobermødet 

 

 

 Gennemgang af Fællesfondens budget 

 

 

 Migrantarbejde i Fyens Stift 

 

 

 Organiseringen af det religionspædagogiske 

arbejde i stiftet 

Biskoppen ønsker en midtvejsdrøftelse af den 

nuværende organisering, som blev besluttet i 

efteråret 2017. 

 

 

 Præsentation af Fåborg Provsti – 5 forhold der 

beskriver provstiet 

 

 Fortsat drøftelse af kapitalforvaltning  

14. Eventuelt 

 

 

Der var intet at bemærke 
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15. Godkendelse af protokollen  

 


