Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 13. maj 2015 kl. 13.00 – 15.00
Mødedeltagere:

Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Bente Kaysen, Grethe
Krogh Jakobsen, Mikael Krarup, Erik Buch, Torben Hårbøl, Mads Davidsen, Lars Ole
Jonssen, Søren Herluf Mohr Sørensen, Paul Verner Skærved, Birte Jacobsen.
Henrik Wigh Poulsen forlod mødet kl. 14.00
Ester Larsen forlod mødet kl. 14.05
Bente Kaysen forlod mødet kl. 15.00
Mads Davidsen forlod mødet kl. 15.00

Afbud:
Fra Stiftet:

Helga Halck, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen
Pernille Hach

DAGSORDEN

REFERAT

1.

Godkendelse af dagsorden

Punkt 9 rykkes til efter punkt 4.’
Herefter godkendt

2.

Orientering fra formanden
 Behandlede ansøgninger siden sidste møde
 Svar på henvendelse fra Landsforeningen af
Menighedsråd vedr. rådets arbejde i fht den
faldende dåbsprocent

Rådet har ydet støtte til Gabrielfilmprisen, et
armensk børnekors optræden i Domkirken samt til
valgmenigheden Church of Loves årlige
konference.
Formanden har i svaret redegjort for stiftsrådets
arbejde med emnet herunder, at det er udvalgt
som fokusområdet i 2016.

3.

Orientering fra biskoppen
 Landemode 2015
 Bispemøde og samråd i april
 Provstemode i april
 Stiftspræstekonvent

Landemodet afholdes den 19.september 2015. Der
arbejdes fortsat med programmet og udvælgelsen
talere, indlægsholdere og musikalske indslag.
Biskoppen orienterede fra bispemøde, samråd og
provstemode.
Årets konventemne er Almagt og Afmagt..

4.

Orientering fra nedsatte udvalg under rådet
 Kommunikationsudvalg
 Udvalget for kirke, religion og mission
 Bestyrelsen for den religionspædagogiske
konsulent
 Aktivitetsudvalget

Kommunikationsudvalget mødes i næste uge.
Stiftsbogen 2015 er det centrale punkt. Derudover
arbejdes der med ny hjemmeside, som forventes
lanceret til september,
kommunikationsberedskabet i forhold til
fokusområder og aktuelle problemstillinger og
samarbejdet med stiftsavisen.
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Udvalget for kirke, religion og mission holdt
møde den 21. april, hvor man mødtes med FTS –
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde.
Migrantpræsten deltog også i mødet.
12. november 2015 fra kl. 17-20 arrangerer
udvalget besøg v/ Dalum Kloster.
Bestyrelsen for det religionspædagogiske arbejde
har mødtes og bl.a. gjort status på de
religionspædagogiske aktiviteter i foråret –
herunder evaluering af årets konfirmandevent.
Aktivitetsudvalget mødes sidst i maj til evaluering
af dagen. De stiftsrådsmedlemmer som deltog
udtrykte tilfredshed med dagens forløb og
indhold.
5.

Halvvejsevaluering af rådets mødeform og
virksomhed
Ca. halvdelen af rådets valgperiode er gået og der
lægges nu op til en evaluering af mødeform og rådets
virksomhed.
Til debat og beslutning

Evaluering:
Beskrivelsen af stiftsrådets virksomhed på
hjemmesiden skal revideres. Mere fokus på
indsatsområder og sproglig tilpasning.
Mødeform – Formanden problematiserede, om det
var en udfordring, at stiftsrådet ”bare” bliver et
ekspeditionskontor? Fylder orienteringer og
meddelelser for meget? Skal de evt. sættes sidst
på dagsordenen?
Der var enighed om, at der skal holdes et årligt
temamøde.
Udvalgsstruktur – der var enighed om, at
udvalgsstrukturen skal være en kombination af
stående udvalg og ad hoc udvalg.
Kommunikationsudvalget og udvalget for kirke,
religion og mission bliver stående udvalg.
Udvalg af ad hoc karakter knytter sig til
aktiviteter. Inspirationsdage og opfølgning herpå,
Folkekirkemøde, nytårskure m.v..
Derudover kan stiftsrådet være repræsenteret i
udvalg nedsat af biskoppen. F.eks.
 Arbejdet vedr. dåbsoplæring og
dåbsprocenter
 Arbejdet vedr. reformationsfejring
/kirkens døgn
Drøftelsen fortsætter på næste møde.
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6.

Udvalgsstruktur
Stiftsrådet nedsatte i 2014 et aktivitetsudvalg. Der er
behov for at afklare om udvalget har permanent eller
ad hoc karakter, hvilke kommende opgaver et
aktivitetsudvalg skal varetage samt om personerne i
udvalget ønsker at fortsætte.

Se punkt 5.

Der er ligeledes behov for at afklare stiftsrådets
engagement i arbejdet med Reformationsfejringen –
herunder hvordan opgaven løftes i forhold til
udvalgsstrukturen.
Endelig er der behov for at afklare i hvilken struktur
rådets arbejde med fokuspunktet for 2016 (Dåb og
dåbsprocenter) bedst varetages.
Til drøftelse og beslutning
7.

8.

Danske Kirkedage 2019
Drøftelse og tilkendegivelse om, hvorvidt
Stiftsrådet/Fyens Stift vil stille sig til rådighed i
forhold til afvikling af Danske Kirkedage i 2019.
Københavns Stift er værter for Danske Kirkedage
2016. De lanceres under navnet Himmelske Dage.
Læs evt. mere på www.himmelskedage.dk
Ansøgning om midler fra den folkekirkelige
udviklingsfond
Drøftelse af forslag til fynske projekter, der kunne
finansieres via midler fra udviklingsfonden? Se via
linket hvilke projekter, der opnåede støtte i 2015.

Notat om Danske Kirkedage i 2013 og 2016
blev omdelt.
Holdningen til Fyens Stift som værtstift i 2019
er fortsat positiv.

Se punkt 9.

http://www.km.dk/fileadmin/share/Bannere/Presseme
ddelelse_om_Den_folkekirkelige_Udviklingsfond_20
15.pdf
http://www.km.dk/fileadmin/share/Bannere/liste_over
_tilskudsmodtagere_20151.pdf

9.

Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer
af råd og organisationer





Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirke og religionsmøde
Det mellemkirkelige Råd
Den fælleskapital forvaltning

Folkekirkens Nødhjælp – udgår
Budgetsamrådets indflydelse øges i
budgetprocessen. EL efterlyser stiftsrådets accept
af at EL taler for, at projekter, der understøtter
rådets fokusområde om dåb samt forslag om
finansiering af ½ studenterpræstestilling. Accept
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Budgetfølgegruppen / samrådet
Økumenisk Råd /Danske Kirkers Råd

blev givet.
Birte Jacobsen orienterede fra arbejdet i
Folkekirke og Religionsmøde og det
mellemkirkelige råd. Birger Nygaard er ansat som
ny sekretariatschef for en 6 årig periode.
Erik Buch orienterede fra det seneste møde den
16. april samt om det reviderede nyhedsbrev.
Notater fra orienteringen sendes med referatet ud.
Bente Kaysen og Lars Ole Jonssen har deltaget i
årsmødet for Danske Kirkers Råd og Økumenisk
Forum. Forslag om vedtægtsændring blev
vedtaget. Forslaget ligger i tråd med stiftsrådets
tilkendegivelser fra 2014 om at Folkekirkens
særstilling skal respekteres i vedtægten for at
stiftsrådet vil bevare sit medlemskab af Danske
Kirkers Eåd/Økumenisk Forum.
Formuleringen blev: - at arbejde for at sikre
kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige
vilkår inden for grundlovens bestemmelser om
Folkekirken og andre trossamfund i Danmark.
Ændringen vedtages endeligt på møde i august
2015. Uddrag fra årsmødereferatet vedlægges
referatet.

10. Økonomi – Budgetopfølgning – forbrug til dato
Oversigt over forbrug til dato i forhold til budget og
formålskonti
11. Udkast til administrative retningslinjer for rådets
behandling af ansøgninger
På mødet i februar blev det besluttet at
administrationen skulle komme med udkast til
administrative retningslinjer for rådets behandling af
indkomne ansøgninger. Retningslinjerne skulle tage
skyldigt hensyn til de lovgivningsmæssige rammer
for stiftsrådets virke og for rådets formulerede
fokuspunkter for valgperioden.

Budgetoversigt sendes med referat ud

Udskydes til septembermødet

Udkast er vedlagt til drøftelse og beslutning
12. Ansøgninger
a. Kommunikationsudvalget ansøger om forøgelse af
driftsrammen i 2015/16 til projekt vedr. registrering
og præsentation af fynsk kirkekunst til hjemmesiden.
Der søges om kr. 20.000,00

Afvises. Udvalget opfordres til at bruge af den
afsatte driftsramme og henvende sig igen, såfremt
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driftsrammen opbruges.
b. Arbejdsgruppen, Folkekirken som attraktiv
arbejdsplads søger om støtte til Folkekirkens
tilstedeværelse på Uddannelsesmesse 2016. Der søges
om kr. 60.000,00 fra alle stifter. Det må forventes, at
der søges hvert år om et tilsvarende beløb.

c. Bibelselskabet søger om kr. 5.000,00 til
medfinansiering af projektet ”Bibler på de danske
sygehuse”.
d. Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse Sogne
søger om støtte på kr. 20.800,00 eller alternativt et
mindre beløb til udgivelse af jubilæumsskrift i
anledning af, at Vester Hæsinge Præstegård fylder
300 år.

Ansøgningen afvises. Holdningen i rådet er, at
initiativet er vigtigt, men at det ikke bør
finansieres af lokale ligningsmidler/stiftsbidraget
og at andre aktører bør på banen i forhold til
initiativet.
Imødekommes.

I mødekommes med kr. 5.000,00 under
forudsætning af at menighedsrådet er indstillede
på at deltage i aktiviteter om præstegårdene og
præstegårdsteologiens betydning i forbindelse
med fejringen af Lutherjubilæet i 2017.

13. Orientering fra Stiftet

Punktet udgik

14. Invitationer
Seminar om Kirken på landet som en del af
civilsamfundet. Udsendt pr. mail til rådet. Tine
Lindhardt, Erik Vind og Ester Larsen deltager
15. Næste møde

Yderligere invitationer ikke modtaget

Ordinært møde den 9. september 2015 og ordinært
møde den 18. november. Begge dage fra kl. 13.00 –
15.00
16. Eventuelt

Torben Haarbøl fortalte kort om den nye
glasmosaik i Nyborg Kirke

Mødet var slut 15.20
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17.

Godkendelse af protokollen
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