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Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 26. maj 2011 kl. 14.00  

Mødedeltagere: Ester Larsen, Paul Verner Skærved, Inge Dalsgaard, Eva Boel, Grethe Krogh Jakobsen, 

Bente Kaysen, Jens Hebsgaard, Kresten Drejergaard, Henrik Wigh Poulsen, Birte 

Jacobsen, Eva Boel, Søren Chr. Bonde, Ole Sørensen, Bent Larsen 
 

Søren Chr. Bonde og Jens Hebsgaard forlod mødet kl. ca. 16.00 

Afbud: Erik Vind, Rasmus Kr. Rasmussen, Kaj Christoffersen, Jens Rønn Sørensen 

 

Fra Stiftet: Asger Gewecke, Pernille Hach 

 

DAGSORDEN    REFERAT  

 Fotografering 
Der skal tages et gruppebillede af rådet til den nye 

hjemmeside samt nogle få situationsbilleder fra 

mødelokalet. Det forventes at hele fotoseancen er 

overstået på 15 minutter. 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse 

af et punkt 8i – Ansøgning fra 
Religionslærerforeningen vedrørende til 

støtte til arrangementet ”Religionernes Dag 

2011” i Odense. 

2. Orientering fra formanden 

 Skriftlig godkendelse af ansøgning fra 

Svendborg Kirkegåde vedr. afvigelse fra 

udlånspolitikken i forbindelse låntagning til 

ombygning af Svendborg Krematorium. 

 Skriftlig behandling af bevilling af driftsramme 
til religionspædagogens arbejde. Referat af møde 

i det religionspædagogiske udvalg er vedlagt. 

 Forelæggelse af årsrapporten for 2010 

 Dåbsoplæring – Der blev i 2008 nedsat en 

arbejdsgruppe, som skulle afgive forslag til 

folkekirkens fremtidige dåbsoplæring, herunder 
den indledende konfirmationsforberedelse på 3. 

eller 4. klassetrin samt omkring 

konfirmationsforberedelsen. Arbejdsgruppens 
resultater skulle sammenfattes i et forslag til ny 

fælles Anordning om den indledende 

konfirmationsforberedelse og 

konfirmationsforberedelsen. Arbejdsgruppens 
rapport og forslag blev sendt i høring den 27. 

februar 2011. Stiftsrådet er ikke formel 

høringspart, men kan, hvis man ønsker det, 
afgive høringssvar. 

 

 
Formanden orienterede om de enkelte 

punkter. 

Asger Gewecke uddybede årsrapporten for 

så vidt angik Fyens Stifts opfyldelse af 

resultataftalen med Kirkeministeriet. Alle 

er resultatkrav er opfyldt. 

Stiftsrådets virksomhed er beskrevet fra 

side 31 og frem. 

Dåbsoplæring: Der var enighed om, at rådet 

afgiver høringssvar som udtrykker 

tilslutning til det fremsatte forslag.  

3. Orientering fra Biskoppen 

 Opfølgning på temadagen den 3. marts 2011 

 

Biskoppens gentog sit synspunkt fra 
temadagen, om at strukturdebat alene og i 
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 Bispesamråd 

 Aktuelle temaer 

 

sig selv ikke er interessant. Kombinationen 

af  strukturdebat via ændrede 

pastoratsstrukturer f.eks. og udfoldelsen af 

det kirkelige liv i den forbindelse vil 
derimod være et yderst relevant tema.  

 

Ligeledes fremhævede biskoppen fejringen 
af Luther-jubilæet, som en oplagt mulighed 

for at udfolde det kirkelige liv. 

 
Ester Larsen efterspurgte synspunkter på 

provstiernes fremtidige rolle? Er der behov 

for at samle flere kompetencer i 

provstierne? 
 

Ole Sørensen bemærkede, at samarbejdet 

mellem sognene vokser nede fra. 
 

Søren Chr. Bonde mente, der var et stort 

forbedrings- og effektiviseringspotentiale 

som måske kunne løftes via mere 
information om stiftets service og 

udnyttelse af de stordriftsfordele, der kan 

være i hjælp og rådgivning. 
 

Henrik Wigh Poulsen sagde, at de 

forandringer, som følger af f.eks ændringer 
i sogne- og pastoratsgrænser og øvrige også 

lokale forhold kunne være det, som blev en 

platform for Stiftsrådets arbejde og de 

stiftsrelaterede beslutninger som må og skal 
træffes i den anledning. 

 

Grethe Krogh Jakobsen sagde, at hun havde 
ændret standpunkt og nu mente, at 

arbejdsgiverkompetencen med fordel kunne 

lægges i provstiet og således frigøre 

ressourcer i menighedsrådene til andre 
opgaver. 

 

Biskoppen pointerede, at menighedsrådene 
i mange år havde efterspurgt mere 

kompetence bl.a. på personaleområdet. Nu 

har rådene kompetencerne og biskoppen 
advarede om for hurtigt at afgive denne 

kompetence igen. 

 

Bent Larsen mente, at rådene skulle 
beholde kompetencerne og fremdrog 

eksempler med erfa-møder mellem 

menighedsråd samt at gøre brug den 
service, som findes i Stift og Landsforening 
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jf. rapporten om rollefordeling som vejen 

frem. 

 

Inge Dalsgaard bemærkede, at provstierne i 
den nuværende struktur har en begrænset 

mulighed for at regulere i lokale forhold. 

 
Birte Jakobsen sagde at der synes at være et 

behov for at betragte stillinger og 

opgaveomfang som minimum på 
provstiniveau. 

 

Ole Sørensen udtrykte bekymring for at 

centralisere og samle sogne og opgaver 
mod nogens vilje. Sognestrukturen er 

mange steder den sidste lokale 

demokratiske enhed. 
 

Orientering fra bispesamråd: 

 Ændring i lov om stiftsråd, således 

at der skal vælges suppleanter 

 Ændret opgavefordeling mellem 

stifter for at sikre kritisk masse og 
dermed kvalitet i 

opgavevaretagelsen samt frigørelse 

af ressourcer til andre opgaver 

 Samråd med den nye minister. Et 

af emnerne var rapporten om 

registreret partnerskab 

 Flere præstestillinger på Grønland 

og Færøerne. Biskopperne afviste 
at det kunne ske ud af den 

eksisterende bevilling 

 Forestående evaluering af alterbog 

 Vielser uden for kirken  

 

 
 

4. Rådets vedtægt og formandsskabets fremlæggelse af 

sager og beslutningsprocedure i henhold hertil 
Biskoppen anmoder i forlængelse af det indlæg til 

Stiftsavisen, som blev omdelt af Inger Lund på forrige 

møde, at rådet udtaler tilslutning til vedtægten og den 

deraf følgende fremlæggelse af såvel sager til orientering 
og beslutning. 

 

 

 
Rådet tilsluttede sig vedtægten og den 

måde som formandsskabet og rådet 

arbejder på. 

 
Biskoppen uddybede, hvorfor han havde 

ønsket punktet sat på dagsordenen. 

 
Inger Lund uddybede sit synspunkt og 

gentog sit ønske om, at det mellemkirkelige 

arbejde får mere opmærksomhed. 
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5. Mellemkirkelige aktiviteter i stiftsrådsregi 

Birte Jacobsen anmoder om, at rådet drøfter det 

fremadrettede mellemkirkelige arbejde i Stiftet. Birte 

Jacobsen indleder punktet med sine foreløbige 
overvejelser. 

 

 

Birte Jacobsen fortalte om en aktivitet fra 

Århus Stift, hvor der afholdes en 

international kirkedag med deltagelse af 
nye og eksisterende sognes 

venskabsmenigheder.  

 
Birte Jacobsen foreslog, at det var en form 

som kunne udvikles og afprøves i Fyens 

Stift.  
 

Biskoppen foreslog at indtænke, at det 

Nordøsteuropæiske Kirkekonvent afholdes 

i Danmark 2012. 
 

Se endvidere punkt 6 

 
 

6. Kortlægningsprojekt om venskabsmenigheder 

Folkekirkens mellemkirkelig Råd driver hjemmesiden 

www.venskabsmenighed.dk og ønsker i den forbindelse 
at indsamle oplysninger om etablerede 

venskabsmenigheder i Folkekirken. Der anmodes om 

stiftsrådets assistance i indsamlingen. 
 

 

Der var enighed om i forbindelse med 

kortlægningsprojektet at forespørge i 
sognene, om der er interesse for etablering 

af venskabsmenigheder og udvikling af en 

fælles aktivitet a la det som sker i Århus 
Stift. 

7. Orientering og indstilling fra Kommunikations-

udvalget 

 
Den nye hjemmeside gik i luften lige før påske. 

Information om den nye side blev udsendt til rådets 

medlemmer pr. mail. 
Stiftsbogen - Kommunikationsudvalget indstiller, at 

Stiftsbogen udkommer i sin nuværende form i 2011. I 

2012 introduceres et nyt format i kombination med 

hjemmesiden. De i budgettet frigjorte midler fastholdes 
til kommunikations- og formidlingsaktiviteter. 

 

 

 

 
 

 

 
Indstillingen blev imødekommet 

8. Ansøgninger 

 

a. Kontingent 2011 for Danske Kirkedage. 

Kontingentet udgør kr. 2.000,00  

 
 

b. Ny ansøgning fra FUK Fyn. Folkekirkens 

Ungdomskor på Fyn. Det præciseres, at der 
ansøges om støtte til aktiviteter på Fyn. Der 

ansøges om kr. 10.000,00  

c. Tværkulturelt Center søger om kr. 4.500,00 i 
støtte til ”Konference til migrantpræstepar”. 

Konkret ansøges der om dækning af 

deltagerudgiften for Elmira og Massoud 

Fouroozandeh (Church of Love). 

 
 

Ansøgningen blev imødekommet. Ole 

Sørensen indstilles samtidig som kandidat 

til bestyrelsen. 
 

Ansøgningen blev imødekommet. 

 
 

 

Ansøgningen henvises til 
Stiftsbiblioteksfonden. Stiftsrådet yder ikke 

støtte. 

 

 

http://www.venskabsmenighed.dk/
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d. Udvalget for mission under Fyens Stift ansøger 

om dækning af nødvendige udgifter i forbindelse 

med udvalgets arbejde samt afledte (drifts) 

udgifter, som følge af volontørprojekt. Regnskab 
for 2010 og budget 2012 er vedlagt. 

e. Church of Love ansøger om støtte til 

missionskonference 2011. Der ansøges om 
tilskud til det årlige sommerstævne, som 

afholdes for 8. gang. Samlet budget er kr. 

149.200,00 
f. Ansøgning om støtte til 2011 International 

Young Adults Conference, der arrangeres af The 

Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center. 

Der ansøges om økonomisk tilskud, hjælp til at 
finde kvalificerede deltagere fra især 

Latinamerika, Afrika og Asien og sponsere 

disses konferencedeltagelse. Ansøgningen er 
fremsendt via Folkekirkens mellemkirkelige 

Råd. 

g. Sognepræst Keld Balmer Hansen ansøger om 

dækning af udgifter ved deltagelse i 
Kirkekonvent for Nord-, Mellem- og Østeuropa 

den 29. august til den 2. september 2011 i 

Tyskland. Den forventede udgift er kr. 2.200,00 
til kost og logi og kr. 1.700,00 til transport. 

h. KFUM og KFUK ansøger om støtte til 

”Børnefestival 2012”. Målgruppen er 6-12 årige 
og temaet i år er ”Mission X – jagten på de 

forsvundne tegn”. Beskrivelse af aktiviteten er 

vedlagt. 

i. Ansøgning fra Religionslærerforeningen om 
støtte på kr. 10.000 til afvikling af arrangementet 

”Religionernes Dag 2011” i Odense. 

 

Der ydes en underskudsgaranti på kr. 

5.000,00.  

 

 
 

Ansøgningen imødekommes. Stiftsrådet 

yder et tilskud på kr. 10.000 
 

 

 
Der ydes et tilskud på kr. 5.000,00 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ansøgningen imødekommes. 

 
 

 

 
 

Afvises, da der er tale om et arrangement 

uden for Fyens Stift 
 

 

 

Ansøgningen imødekommes. 

9. Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af 

råd og organisationer 

 

 Folkekirkens Nødhjælp 

 Folkekirke og religionsmøde 

 Den fælles kapitalforvaltning 

 Det mellemkirkelige Råd 

 Danske Kirkers Råd/Økumenisk Forum 

 

 

 

 

Repræsentanterne orienterede 
 

 

 
 

 

 

10. Orientering fra Stiftet 

 Kirkegårdsprojektet, status 

 Rollefordelingsrapport 

 Status på forbrug af det bindende stiftsbidrag 

 

 

Asger Gewecke orienterede og 

kommenterede det vedlagte materiale 

11. Materiale som fremlægges på mødet 

 Nyhedsbreve fra Kyrkornas EU-kontor 

 Folkekirkens mellemkirkelige råd – Årsskrift 
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2010 – er udsendt sammen med dagsorden 

 Nyt fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd – 

elektronisk nyhedsbrev. Er videresendt til 

Stiftsrådets medlemmer 

 Danske Kirkedage - orienteringsflyer 

 

12. Invitationer  

 Studietur til London med Folkekirkens 

mellemkirkelige Råd. Der skal træffes endelig 

beslutning om deltagere og tilskud 

 

 

Ole Sørensen deltager som Stiftsrådets 

repræsentant. 

13. Næste møde 

 Ordinært møde den 29. september 2010 kl. 14.00 

Som gæster er inviteret repræsentanter for Folkekirkens 

Ungdomskor. 

 

 

 

14. Eventuelt 

 

Biskoppen henledte opmærksomheden på 

Landemode og Stiftsdag i september og 
fortalte om sine foreløbige tanker om 

program. 

 
Mødet var slut kl. 16.30 
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15. Godkendelse af protokollen 

 

 

 

 

 


