Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 27. september 2012 kl. 14.00
Mødedeltagere:

Afbud:
Gæster:
Fra Stiftet:

Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Søren Chr. Bonde, Erik Vind, Rasmus Kr.
Rasmussen, Inge Dalsgaard, Inger Lund, Birte Jacobsen, Eva Fischer Boel, Ole
Sørensen, Grethe Krogh Jakobsen, Henrik Wigh-Poulsen, Bent Larsen, Jens Hebsgaard,
Paul Verner Skærved, Jens Rønn Sørensen, Bente Kaysen, Kaj Christoffersen
Pernille Hach, Asger Gewecke

DAGSORDEN

REFERAT

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Orientering fra formanden
 Høringsvar på Lov forslag om ændring
af ansættelsesprocedure for provster
samt ændring af antal medlemmer i PU
og PU’s funktionsperiode
 Fællesmødet for stiftsråd
 Udvalgsarbejde om kirkelukninger –
status
 Kommissorium for udvalg om en mere
sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken
 Ministeriets evaluering af ordningen
med permanente stiftsråd
 Ændring i ordning for
sognemenigheders indsamlingspraksis.
Konkret anledning er henvendelse fra
Folkekirkens mellemkirkelige Råd
 Kirkedage i 2013 i Ålborg
 Folkekirken og EU

Formanden orienterede:
Høringssvar er fremsendt som angivet i mail af 28.
august 2012.

Budgetrelaterede prioriteringer i 2013 og
udkast til budget for 2013

Rammen for 2013 ligger fast. Det fremsendte
materiale er udtryk for en teknisk fremskrivning.

3.

a. Ramme til kommunikationsindsatser –
stiftsbog, hjemmeside, tv m.m.
b. Ramme til stiftsdag
c. Ramme til mellemkirkeligt arbejde
d. Religionspædagogisk konsulent
e. Ramme til stiftspræstekonvent
f. Ramme til temadage/møder med f.eks.
provstiudvalg
Det foreslås derudover, at budgetdrøftelsen
tager udgangspunkt i de 5 formålskonti, der er
defineret for det bindende stiftsbidrag;
Kommunikation, formidling, mellemkirkeligt
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Århus Stift er vært ved næste års fællesmøde for
stiftsråd.
Formanden foreslog, at rådet til kommende møder
inviterer Fritze Steiner-Johnsen og folkekirken.dk til
at deltage og fortælle om deres arbejde og aktiviteter.
Der var tilslutning hertil.
Stiftsrådene har fået to (in)direkte repræsentanter i
strukturudvalget. Karen Sundbøll, Haderslev Stift og
Jens Andersen, Københavns Stift

Indstilling om stiftsbog er ikke færdig fra udvalgets
side. Der ventes en evaluering fra den nuværende
redaktionsgruppe meget snart.
Formanden forslog, at aktiviteterne vedrørende
stiftspræstestævne og stiftsdag gøres til genstand for
drøftelse på mødet i november med henblik på
nedsættelse af udvalg til den fremtidige indsats.
Bestyrelsen for stiftspræstestævnet vil naturligvis
blive inddraget.
Formanden foreslog, at der afholdes 2 temamøder
med provstiudvalgene.
Side 1

arbejde, udviklingsprojekter og andet.
Driftsrammen til det religionspædagogiske arbejde er
p.t. finansieret af tidligere års overskud. Det er
muligt i et eller 2 år endnu. Derefter bliver det
nødvendigt at overveje enten aktivitetsniveauet eller
/og udskrivningsprocenten for det bindende
stiftsbidrag.
Erik Vind nævnte i forhold til prioritering af
kommunikation og hjemmeside behovet for en
proaktiv kommunikationsindsats eksemplificeret ved
Fyens Stiftstidendes omtale af antallet af
kirkegængere og messefald d.d..
Biskoppen redegjorde kort for indholdet i den kronik,
han i den anledning i dag har sendt til avisen.
Rådet diskuterede, hvad tallene skulle give anledning
til af drøftelser – bl.a. ressourceanvendelse,
gudstjenesteantal og arbejdsmiljø.
Det blev foreslået af Henrik Wigh-Poulsen, at
stiftsrådet tog initiativ til en sådan diskussion.
4.

Ansøgninger
a. Dalum Menighedsråd søger om
støttebeløb til to opførelser af Händels
Messias – ansøgning vedlagt.
Der søges om i alt kr. 61.000, hvilket
svarer til 1/3 af budgettet.
b. Nordisk sygehuspræstekonference –
PRIS (Præster i sundhedssektoren)
søger om tilskud til afholdelse af
konference for sygehuspræster i
Norden. Konferencen afholdes hvert 3.
år og holdes i 2013 i Danmark på Hotel
Trinity i Fredericia. Der forventes 100
deltagere og budgetteres med et budget
på kr. 550.000,
c. Folkekirkens Ungdomskor –
landsorganisationen søger om støtte til
ansættelse af landsdækkende
korkonsulent. Der søger om kr. 20.000
i 3 år.
d. Provst Keld Balmer Hansen søger
om dækning af rejse og
konferenceudgifter kr.12.500 i
forbindelse med udførelsen af et EUbæredygtighedsprojekt. Projektet
vedrører bærerdygtighed i lutherske
kirker i 5 lande. Keld Balmer Hansen
er udpeget som koordinator for den
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Afvises. Der bruges i forvejen i Folkekirken mange
penge på koncertvirksomhed. Aktiviteten er ikke
rettet mod hele Fyn.

Såfremt der på Fyn er sygehuspræster, der ønsker at
deltage i konferencen tilbydes det, at deres deltagelse
blive finansieret af Stiftsrådet.

Afvises. Stiftsrådet er ikke indstillet på at yde støtte
til stillinger. Stiftsrådet har en positiv grundholdning
til FUKs aktiviteter. Rådet opfordrer til, at der søges
støttemidler her til.
Afvises. Ansøgningen henvises til Benzons legat.
Biskoppen anmoder om, at ansøgningen fra Keld
Balmer Hansen til Stiftsbibliotekslegatet på kr. 2.500
til dækning af transportudgifter til konference i Lund.
Anmodningen blev imødekommet.

Side 2

5.

danske indsats, der bl.a. vedrører kirker
på Ærø. Arbejdet koordineres i regi af
Danske Kirkers Råd. Der fremlægges
yderligere beskrivelse af projektet på
mødet.
e. Folkekirke og Religionsmøde søger
om støtte til afholdelse af Konference
for Kristne og Muslimske ledere i
Danmark 2012. Vejledende støttebeløb
angives til kr. 4. -6.000.
f. Danmark Kirkelige Mediecenter
anmoder stiftsrådene om støtte til et
projekt med fokus på børn, familier og
kirke gennem fortællinger og
forskning. Projektet tager sit afsæt i
erfaringerne fra ”Sigurd fortæller
Bibelhistorie” og ”snapperklubben.dk”
og består af 3 dele.
a. Udvikling af 10 nye dvdprogrammer med tøjdyret Snapper,
som vært nysgerrig journalist og
børnenes ambassadør.
Programmerne bliver en ”gave” til
2000 sogne og 2000 afdelinger af
de kirkelige børne- og
ungdomsorganisationer.
b. Delprojekt om ”De gode historier”.
Formålet er at indsamle og sætte
fokus på alle de initiativer inden
for området børn, familie og kirke,
der fungerer og lade dem virke
som inspiration for andre og afsæt
for videreudvikling.
c. Et forskningsprojekt om
børnefamilier og kirke i
samarbejde med Aarhus
Universitet, Center for
Samtidsreligion.
Projektets samlede budget er kr.
1.726.560. Stiftsrådene søges om kr.
15.000
Anmodning om afvigelse fra stiftets
udlånspolitik
Rudkøbing-Simmerbølle Menighedsråd har
ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på kr.
6.000.000 med en løbetid over 30 år. Lånet
skal bruges til erhvervelse, sikring og
delvis/indledende renovering af Rudkøbing
gamle rådhus.
Stiftsadministrationens sagsfremstilling og
indstilling til stiftsrådet er vedlagt som bilag.
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I mødekommet. Der ydes kr. 5.000

Delvist i mødekommet. Stiftsrådet ønsker at støtte
formål a og b. Der ydes kr. 10.000 i støtte til formål a
og b.

Indstillingen i mødekommes. Dispensationen fra
udlånspolitikken gives med udgangspunkt i
provstiudvalgets 4 forudsætninger for deres
godkendelse – jf. indstillingsnotatet. Herunder især
begrundelsen om, at der er tale om et visionært
projekt til gavn for lokalsamfundet.
Søren Chr. Bonde kunne ikke stemme for
dispensationen fra udlånspolitikken.
Side 3

6.

Til drøftelse og beslutning
Orientering fra biskoppen





Nordeuropæisk Kirkekonvent i
Liselund
Stiftspræstekonvent 2012
Seneste bispesamråd
Landemode og stiftsdag som holdes
umiddelbart efter rådsmødet

Konventet holdt sit sidste møde på Liselund og har
nedlagt sig selv. Behovet i de østeuropæiske lande er
dog stadig stort og biskoppen opfordrede derfor rådet
til stadig at have fokus på behovet for kontakt til
østeuropæiske/østlige lutherske kirker.
Stiftspræstekonventet er et kollegialt konvent for
stiftets præster. Der sker uformel netværksdannelse
samtidigt med et fagligt program. Unge præster får
deltagelsen betalt.
Biskoppen udtrykte håb om, at konventet fortsat vil
nyde støtte fra stiftsrådet.
Til bispesamrådet i september blev der drøftet et
projekt om et fælles påskeinitiativ, vielser uden for
kirkerummet, initiativ vedr. liturgikonference, nyt ITprojekt om ”gudstjenesteapp” til smartphones.
Årets landemode bliver afskedsgudstjeneste. Der er
tilmeldt 650 personer. Der vil samtidig være
provstekreering af Keld Balmer Hansen.

7.

Afgivelse af høringssvar vedr. forslag til lov
om ændring af lov om ændring af lov om
folkekirkens økonomi.
Forslaget vedrører ændring af revisionsklausul
i lov om ændring om folkekirkens økonomi,
som pålægger ministeriet at fremsætte et
lovforslag om revision af lov i relation til
stiftsrådene og deres kompetencer m.v. i
folketingsåret 2012-13.

8.

Drøftelse af temaer til møder med
provstiudvalg samt fastlæggelse af datoer i
2013 og nedsættelse af ad hoc udvalg
Det foreslås, at der afholdes møde i marts 2013
med de aktuelle provstiudvalg og et møde med
de nye provstiudvalg i oktober 2013. Det
foreslås, at et tema bliver byggesager generelt –
herunder proces, konsulenthøringer og
samarbejde mellem råd, provstiudvalg og
stiftsøvrighed.

9.

Forslaget kan imødekommes

Orientering fra de af rådet udpegede
medlemmer af råd og organisationer
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Følgende meldte sig til planlægningsudvalgene:
Søren Chr. Bonde, Inge Dalsgaard, Ester Larsen og
Erik Vind. Der er fortsat pladser ledige i udvalgene.
Udvalgspladserne til henholdsvis forårs- og
efterårsmødet fordeles til næste møde, hvor der også
fastlægges en dato til efterårsmødet.
Første møde afholdes om formiddagen den 2. marts
2013.

Protokol fra det mellemkirkelig råd var vedlagt
dagsordenen.
Side 4







Det mellemkirkelige råd
Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirke og religionsmøde
Den fælles kapitalforvaltning
Budgetsamrådet

Jens Hebsgaard orienterede om tilstedeværelsen på
Roskilde Festivalen, samarbejdet med Bilka og
samarbejdet med Ældresagen. Inger Lund supplerede
med information om projektet for ældre i Kirgistan,
som bl.a. støttes via indtægter fra arrangement på
Sanderumgaard. Eva Boel orienterede om cykelløbet
i Munkebo, hvor overskuddet går ubeskåret til
Folkekirkens Nødhjælp.
Birte Jacobsen orienterede fra den netop afholdte
konference i regi af Folkekirke og religionsmøde.
Stifterne anmodes om at byde ind med forslag til
indsatsområder for 2013. Birte Jacobsen vil som
sidste år tage kontakt til Jesper Hougaard Larsen med
henblik på formulering af forslag.
Ole Sørensen orienterede om programmet for
Økumenisk Forums kommende årsmøde. Ole
Sørensen deltager på Stiftsrådet vegne.
Rasmus Kr. Rasmussen orienterede om
Nyhedsbrevet og præsentationen af administratorer,
forvaltere og bestyrelsesformand samt fra de seneste
møder i bestyrelsen. Dernæst orienteredes der om a
conto udlodning af udbytte og om den seneste
afkastopgørelse for Fyens Stift.
Ester Larsen orienterede fra det seneste møde i
budgetsamrådet herunder ophøret af kompensation
fra anden lovgivning og tjenestemandspensionsforpligtelsen i de kommende år.

10.

Orientering fra nedsatte udvalg under rådet


11.

Kommunikationsudvalg

Se tidligere

Orientering fra Stiftet




Information og status på
implementering af det nye system til
registrering af gravstedsaftaler (GIAS)
Status på bevilligede lån/ byggesager i
2012.
Menighedsrådsvalget i 2012 – status
.

Systemet er sat i drift. Synspunktet blandt stiftets
involverede medarbejdere er, at systemet er godt og
brugervenligt, men at informationen har været
mindre god. Stiftsadministrationen afventer
meldinger fra menighedsrådene om, hvorvidt de selv
ønsker at taste eller om de ønsker
stiftsadministrationens assistance. Der skal tastes ca.
3000 gravstedsaftaler i Fyens Stift pr. år.
Oversigt over byggesager og bevilligede lån blev
omdelt på mødet. Niveauet ligger som i tidligere år

Dagsorden og referat – Stiftsrådsmøde den 27. september 2012

Side 5

på ca. 50 sager om året.
Valgforsøg har været gennemført med forskellig
succes. Der må forventes en række ordinære
valg/suppleringsvalg som konsekvens af
forsøgsordningen.
12.

13.

Invitationer
 Møde i det mellemkirkelig Råd i
februar 2013
Invitation er rundsendt pr. mail
 Invitation til deltagelse i visionsmøde i
den Fynske sangskole den 3.oktober
2012 – er rundsendt pr. mail

Følgende personer deltager i mødet i februar 2013.
Birte Jacobsen, Inger Lund og Ole Sørensen.
Ingen i rådet kunne afse tid til at deltage i
visionsmødet.

Materiale som fremlægges på mødet



Nyhedsbrev fra Religionskonsulenten
Rapport fra Folkekirke og
Religionsmøde

14.

Eventuelt

Biskoppen takkede for samarbejdet med Stiftsrådet.

15.

Næste møde
Fastlæggelse af møder i 2013

Mødedatoer i 2013:
7. marts
16. maj
3. oktober

Mødet var slut kl.16.00
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Side 6

Godkendelse af protokollen
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Side 7
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Side 8

