Referat
Fyens Stift – Møder

Stiftsrådsmøde nr. 2 2021 - Fyens Stift - d. 05-05-2021 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn
Der var noteret afbud fra: Erik Witten, Søren-Herluf Sørensen, Tom Søegaard, Kjeld Danielsen og Jesper
Fabricius

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

OBS - bemærk, at dagsordenen er tilført et nyt punkt
10 - Ansøgning om tilskud til udgivelse af antologi
om sjælesorg.
Det foreslås ligeledes at der tilføjes et nyt punkt 11 Ansøgning om støtte til fælles landsdækkende
julekalender til publicering på sociale medier.
Julekalenderen laves som en rejse rundt til
forskellige kirker, hvor der er moderne kirkekunst. 2
fynske kirker er repræsenteret. Der søges om kr.
11.000 pr. stift.

2 - Orientering fra formanden
Fællesmødet for alle stiftsrådsformænd selvstændigt punkt
Nye fra kommunikationsudvalget
Andet

Formanden orienterede
fra det sidste møde i
Kommunikationsudvalget. De primære
drøftelser var om
årets stiftsbog.
Overtemaet for
stiftsbogen er børn og
dannelse.
årets handlingsplan på
kommunikationsområdet.
at det nu er muligt at
abonnere på biskoppens
nyhedsbrev. Tilmelding
kan ske via www.
fyensstift.dk
Kirken veje og magasinet
Folk og Kirke.
fra fællesmødet for stiftsråd - se punkt
5

3 - Orientering fra biskoppen
Strukturprocesser og ledige embeder
Corona - genåbning og fortsatte restriktioner
Pressesager
Stiftspræstekonvent
Liturgiarbejde
Bispemøde
Andet

4 - Orientering fra stiftsadministrationen
Valg til provstiudvalg og stiftsråd - udkast til
bekendtgørelse og cirkulære og tidslinje
Suppleringsvalg til menighedsråd - tidsplan efteråret 2021
Status på messer og festivaller i 2021
Kapitalforvaltning - ansøgning om skattefritagelse
Andet

Sager:
Valg til PU - 2021-2025 - Fyens stift (2021 - 5877)
Valg til stiftsråd 2021 - 2025 (2021 - 5874)
Bilag:

Biskoppen orienterede om
struktursager
indstillingen til
kirkeministeriet om
sammenlægning
af Kerteminde provsti og
Nyborg provsti
ledige embeder
der er mange
stillingsopslag på vej.
Nogle pga stiftsinterne
stillingsskift og andre pga
pension/skift til andre
stifter. Stillingerne har
indtil nu kunnet besættes
uden genopslag.
Pressesager
Stiftspræstekonvent i juni. Temaet er
"identitet". Se programmet her:
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/p
raestekonvent
Liturgiarbejdet
der er modtaget ca. 350
bidrag. Se bidragene her:
https://www.folkekirken.
dk/aktuelt/liturgiarbejde/
bidrag-til-liturgidebatten
der holdes en konference
den 13. november 2021,
hvor man både kan
deltage fysiske og online
Initiativer i forhold til den grønne
omstilling
2 præstestillinger der får særligt fokus
på migranter og diakoni
Stiftskontorchefen orienterede om
udkastet til ny bekendtgørelse om valg
til provstiudvalg og stiftsråd.
Opmærksomheden henledtes på at
valgene SKAL bekendtgøres i
medierne således at kandidater, som
ikke sidder i menighedsråd kan
orientere sig om valgene.
planen for suppleringsvalg i
menighedsråd. På Fyn er det relevant
for 4-5 råd.
folkekirkens tilstedeværelse på messer,
dyrskuer og festivaller vil ikke kunne
gennemføres i 2021
der er søgt om skattefritagelse i
forhold til stiftets kapitalforvaltning i

Aktdokument, Udkast til bekendtgørelse om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd (opdateret
til valg 2021), Gældende bekendtgørelse,
Aktdokument, Til KM, svar på høring

5 - Opfølgning på fællesmødet for stiftsråd den 13.
marts 2021

henhold til gældende praksis

Formanden og de øvrige deltagere i fællesmødet
kommenterede på mødet og de trufne beslutninger.

Stiftsrådet på Fyn bliver vært for det næste
fællesmøde for stiftsråd. Der lægges op til at mødet
Sager:
holdes i 1. kvartal 2022.
Viborg Stiftsråd - Fælles stiftsrådsmøde i Viborg Stift Der skal fastlægges et koncept for mødet og der skal
lørdag den 13. marts 2021 - (flyttet fra lørdag den 7. allerede nu gives en udmelding til de øvrige stiftsråd.
november 2020 (2019 - 38527)
Administrationen vil være behjælpelig hermed.
Bilag:
Aktdokument, REFERAT af Fælles Stiftsrådsmøde
møde - TEAMS-møde lørdag den 13. marts 2021,
13.03.2021 - Oplæg fra Bodil Therkelsen - Himmeske
Dage, 13.03.2021 - Oplæg fra Bodil Abildgaard Folkekirkens Økonomi, 13.03.2021 - Oplæg fra Ellen
Aagaard Pedersen - Analyse af kommunikation i
Folkekirken

6 - Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen var eftersendt som bilag og den
blev taget til efterretning.

Opgørelse eftersendes

7 - Ansøgning - Grundbog i folkekirkens liturgi,
ansøgning om udgivelsestilskud
Der søges om udgivelsestilskud på kr. 15.000,00

På trods af at ansøgningen ikke falder inden for
valgperiodens fokusområder og ej heller er målrettet
aktiviteter eller projekter i Fyens stift
imødekommes den, som foreslået i dagsordenen.

Biskoppen er indstillet på at støtten finansieres af
biskoppens rådighedsbeløb.
Sager:
Ansøgning - Grundbog i folkekirkens liturgi,
ansøgning om udgivelsestilskud (2021 - 9413)
Bilag:
Aktdokument, Biskop Tine Lindhardt, 3.
Indholdsfortegnelse, 2. Lektørudtalelser, 4. BUDGET

8 - Ansøgning til Stiftsrådet fra Morten Skovsted om Ansøgningen blev ikke imødekommet.
støtte til bogprojekt/artikelsamling om salmer og
salmedigtere
Den falder ikke inden for valgperiodens
fokusområder og er ej heller målrettet aktiviteter
Der søges om et konkret støttebeløb eller som
eller projekter i Fyens stift.

alternativ, at man forhåndstegner sig for hhv 100
eller 200 eksempler svarende til hhv kr. 5.000,00 og
kt. 10.000,00
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2021 Fyens Stift (2021 - 3632)
Bilag:
Aktdokument, Projektbeskrivelse og ansøgning Fyns
stiftsråd

9 - Ansøgning til Fyens Stiftsråd - tilskud til
udgivelse af "kirkeblad" for indsatte i fængsler

Ansøgningen blev imødekommet.

Der søges om kr. 10.000,00 pr. stiftsråd
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2021 Fyens Stift (2021 - 3632)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til stiftsrådene, Oversigt
over Danmarks fængsler - marts 2021

10 - Ansøgning til stiftsrådet - sjælesorg i bevægelse Ansøgningen blev ikke imødekommet.
- antologi
Den falder ikke inden for valgperiodens
OBS punktet er tilføjet dagsordenen efter
fokusområder og er ej heller målrettet aktiviteter
udsendelse af den foreløbige dagsorden.
eller projekter i Fyens stift.
Der ansøges om kr. 10.000 til udgivelse af antologi
om sjælesorg.
Bag projektet står Lone Vesterdal og Thomas
Gudbergsen, redaktører og Hans Raun Iversen,
teologisk og redaktionel konsulent på bogen.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2021 Fyens Stift (2021 - 3632)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til stifsrådet i Fyns Stift,
Indholdsfortegnelse Sjælesorg i bevægelse.docx,
Indledning til sjælesorg i bevægelse, Budget
Sjælesorgsantologi.pdf 9. april

11 - Ansøgning om støtte til fælles landsdækkende
julekalender

Ansøgningen blev imødekommet.

OBS punktet er tilføjet dagsordenen efter
udsendelse af den foreløbige dagsorden. Ansøgning
om støtte til fælles landsdækkende julekalender til
publicering på sociale medier. Julekalenderen laves
som en rejse rundt til forskellige kirker, hvor der er
moderne kirkekunst. 2 fynske kirker er
repræsenteret.
Viborg stift står som ansøger. Der søges om kr.
11.000,00 ved alle stiftsråd.

12 - Fyens Stiftsråd - Folkekirkens Nødhjælps
generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen på besøg

Der var enighed om at invitere en repræsentant til
møde først i den kommende valgperiode.

Folkekirkens Nødhjælp anmoder om foretræde på et
kommende møde.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2021 Fyens Stift (2021 - 3632)
Bilag:
Aktdokument

13 - Indkomne punkter fra rådsmedlemmer

Mikael Krarup orienterede om ændringer
i undervisningsstarten på grund af corona.
Mikael Krarup - indlæg om teologisk
Hold 1 - 2. semester er rykket til
undervisning på Fyn
efteråret 2021
Hanne Møller Wolfsberg om det
Hold 2 - 1. semester er rykket til
seneste møde i det mellemkirkelige råd
årsskiftet 2022.
På hold 1 deltager 35 personer og til hold 2 er der
allerede god søgning
Underviserteamet er blevet udvidet med
sognepræsterne Eva Tøjner og Gabriella Dahm
Hanne Møller Wolfsberg orienterede
fra det sidste møde i det
mellemkirkelige råd
om et fælles nordisk dåbsprojekt, hvor
der er mulighed for at deltage i
webinarer den 10. maj og den 20. maj.
Se mere her:
https://churchesintimesofchange.org/
om at hun er blevet indvalgt i
bestyrelsen for Center for kristen
spiritualitet

14 - Invitationer til stiftsrådet

Ingen meldte sig på mødet.

Sager:
Konferencen ”Forholdet mellem tilsyn og ledelse”
onsdag den 13. oktober og torsdag den 14. oktober
2021 i Vejle (2021 - 8545)
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2021 Fyens Stift (2021 - 3632)
Bilag:
Aktdokument, ENDELIGT PROGRAM - Konference Forholdet mellem tilsyn og ledelse - den 13. og 14.
oktober 2021 i Vejle, Aktdokument

15 - Eventuelt

Hanne Møller Wolfsberg spurgte ind til
fastlæggelsen af en temadrøftelse om
det mellemkirkelige arbejde - herunder om det var
en íde at invitere en oplægsholder til et kommende
møde. Der var enighed om, at det kunne være en
god íde for det kommende stiftsråd som
introduktion til området.

16 - Kommende møder

Det sidste møde i valgperioden afsluttes med fælles
spisning i bispegården

Næste og sidste ordinære møde i valgperioden er
den 1. september 2021 fra kl. 15.00 til 17.30
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