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Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 

Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn 

Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva Fischer Boel, Grethe Krogh Jakobsen, Bente 

Kaysen, Søren Christian Bonde, Bent Larsen, Ole Sørensen, Jens Hebsgaard, Kaj 

Christoffersen 

 

Afbud: Paul Verner Skærved, Kresten Drejergaard, Birte Jacobsen 

Kaj Christoffersen, Bent Larsen ( ikke mødt) 

 

Fra Stiftet: Pernille Hach, Asger Gewcke 

 

DAGSORDEN    REFERAT   

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Det foreslås, at der tilføjes et nyt punkt 

8a vedrørende – Drøftelse og beslutning 

om fælles udtalelse vedrørende DR’s 

prioritering af kirkelige emner. Punktet er 

foranlediget af Drejergaards udtalelser i 

Kristeligt Dagblad den 15. november 2011. 

Artiklen samt udkast til udtalelse er omdelt.  

Såfremt rådet træffer beslutning om en 

fælles udtalelse foreslås det, at denne 

forsøges optaget på dagsordenen for det 

fælles stiftsrådmøde i Vartov på lørdag den 

19. november 2011. 

Det foreslås, at den pr. mail fremsendte og i 

papir omdelte invitation fra Folkekirkens 

mellemkirkelige Råd vedrørende møde 

mellem det mellemkirkelige råd, stiftsråd 

og mellemkirkelige udvalg den 3. og 4. 

februar 2011, behandles under punkt 9 

invitationer. 

 

2. Temadrøftelse  

 

Henrik Wigh Poulsen lægger op til en drøftelse om 

stiftsrådet rolle i en fremtidig folkekirkelig struktur 

 

 

3. Orientering fra formanden 

 

Formanden præsenterede årets stiftsbog.  

 

Layout og målgruppe er ændret i forhold til 

tidligere. Der ligger supplerende materiale 

og interviews på hjemmesiden. 

 

Der er tidligere truffet beslutning om at 
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udfase stiftsbogen. Formanden opfordrede 

kommunikationsudvalget til at evaluere 

årets stiftsbog og drøfte om beslutningen 

om udfasning af stiftsbogen skal fastholdes. 

 

4. Ansøgninger 

 

a. Genfremsendt ansøgning fra Kirken i Farver. 

Kirken i Farver søgte i oktober 2010 om 

driftstilskud på kr. 120.000,00. Rådet besluttede 

at behandlingen af ansøgningen skulle udskydes 

til der truffet beslutning om anvendelsen af 

midler fra omprioriteringspuljen. 

 

b. Folkekirkens Ungdomskor ansøger om kr. 

8.000,00 i støtte til afvikling af Landsstævne i 

2012. 

 

 

 

Det blev besluttet, at rådet støtter 

folkekirken.dk, som det fælles initiativ på 

linje med bevillingen fra 

omprioriteringspuljen i stedet for et lokalt 

initiativ. Ansøgningen kan således ikke 

imødekommes. 

 

Ansøgningen imødekommes 

5. Orientering fra biskoppen 

 

Udgår p.g.a. biskoppens afbud 

6. Kort orientering fra de af rådet udpegede 

medlemmer af råd og organisationer 

 

 Det mellemkirkelige råd 

 Folkekirkens Nødhjælp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Folkekirke og religionsmøde 

 

 

 Den fælles kapitalforvaltning 

 

 

 

 

Udgår 

Jens Hebsgaard orienterede om at 

Folkekirkens Nødhjælp har fået ny 

protektor – Prinsesse Marie. Der er 

etableret et nyt organ – Nødhjælpens 

ungdom. Folkekirkens Nødhjælp 

indsamlede 31 mio til Afrikas Horn. 

Folkekirkens Nødhjælp nævnes 

fremadrettet sammen med store 

erhvervsvirksomheder, der har ydet støtte 

til organisationens projekter 

Ole Sørensen orienterede fra sin deltagelse 

i studietur til London med Folkekirkens 

mellemkirkelige Råd. 

Rasmus Kr. Rasmussen orienterede med 

udgangspunkt i udsendte referat og den 

omdelte afkastopgørelse af 2. november 

2011. Bestyrelsen diskuterer på næste 

møde om den fremtidige kommunikation 

skal ske i form af et nyhedsbrev, der kan 

offentliggøres på stifternes hjemmesider. 

 

 

7. 

 

Kort orientering fra nedsatte udvalg under rådet 

 

 Kommunikationsudvalg 

 

 

Erik Vind refererede fra udvalgets møde 

den 5. oktober, hvor den nye hjemmeside 

blev evalueret. Der er ca. 60-80 besøgende 

på hjemmesiden hverdag. Der drøftes 
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fortsat en løsning om en fast journalistisk 

tilknytning til siden. 

Samarbejde med Stiftsavisen var til 

drøftelse. Der er aftalt temamøde den 22. 

november 2011 om dette samarbejde og et 

fremadrettet årsskrift for stiftet. 

Udvalget tager kontakt til TV2 Fyn med 

henblik på en dialog. 

Drøftelse af platforme til information om 

menighedsrådsvalget. Fyens Stifts input 

kunne være en debatcafe i 2012 i 

samarbejde med Fyens Stifttidende. 

 

8. Menighedsrådsvalget i 2012. Henvendelse og 

debatoplæg fra Landsforeningen af Menighedsråd. 

 

Debatoplægget rejser 2 temaer: 

 Rekruttering af kvalificerede kandidater i 

samarbejde med en række kirkelige 

organisationer 

 Forsøg med 2 nye valgformer 

 

Til drøftelse 

 

 

Erik Vind orienterede om 

Landsforeningens arbejde. 

Der er afsat kr. 600.000,00 til 

oplysningsarbejdet. 

Det forventes, at der skal findes 6000 nye 

medlemmer til menighedsrådene. 

Det er hensigten at finde ca. 100 

valgambassadører på landsplan, som skal 

finde lokale ildsjæle, som vil stille op. 

Distriktsforeningerne involveres i dette 

arbejde.  

Landsforeningen afholder stiftsvise møder i 

marts 2012 for alle ambassadører. 

Landsforeningen deltager med en stand på 

mediedagen ultimo januar 2012. 

Inger Lund bemærkede, at deltagelse i 

mediedagen var bekostelig. 

8.a Drøftelse og beslutning om fælles udtalelse 

vedrørende DR’s prioritering af kirkelige emner.  

Punktet er foranlediget af Drejergaards udtalelser i 

Kristeligt Dagblad den 15. november 2011. Artiklen 

 

 

Forslaget blev tiltrådt. 
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samt udkast til udtalelse er omdelt.  

Såfremt rådet træffer beslutning om en fælles udtalelse 

foreslås det, at denne forsøges optaget på dagsordenen 

for det fælles stiftsrådmøde i Vartov på lørdag den 19. 

november 2011. 

 

9. Invitationer 

 

 Folkekirke og religionsmøde ” Høring om 

religionsmøde i Danmark – selvbesindelse, 

berigelse og udfordring” den 21. januar 2012. 

Stiftet tilbydes 2 pladser 

 

 Folkekirkens mellemkirkelige Råd og 

Grundtvigsk Forum afholder konference den 25. 

november 2011 med titlen ” Frihed til at tro, 

tænke og tale – om trosfrihedens vilkår i verden 

og den europæiske respons” 

Tilmelding senest den 18. november 2011 

 

 Invitation fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd 

vedrørende møde mellem det mellemkirkelige 

råd, stiftsråd og mellemkirkelige udvalg den 3. 

og 4. februar 2011. 

Der kan deltage op til 5 personer pr. stift (2 fra 

rådet, 2 fra mellemkirkelige udvalg og en frit 

udpeget). Prisen pr. deltager er kr. 1.500,00 + 

transport. Tilmeldingsfrist er den 13. januar 

2012. 

 

 

Birte Jacobsen og Inger Lund deltager 

 

 

Interesserede bedes melde sig hurtigst 

muligt. 

 

 

Inger Lund vil gerne deltage. Andre 

interesserede bedes melde sig, så der kan 

ske samlet tilmelding 

10. Orientering fra Stiftet 

 

 Orientering om regeringens oplæg til finansloven 

om at særreglen om økonomisk kompensation 

for anden skattelovgivning skal bortfalde. 

 

 

Asger Gewecke orienterede om historikken 

i ordningen og om konsekvenserne af 

ændringen. 

Der fremlægges en teknisk lovændring i 

Lov om valg til menighedsråd. 

Ca. 100 sogne har ansøgt Kirkeministeriet 

om at benytte nye valgformer. 

11.  Materiale som fremlægges på mødet 

 

 Nyt fra FUKs korkonsulent 

 Rapport fra ”Inspirationsdage for spiritualitet og 
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kristentro” 

 

12. Eventuelt 

 

Der var intet at bemærke. 

13. Næste møde 9. februar 2012 

14. Godkendelse af protokollen  

 

 


