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Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl. 14.00 

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

Wigh-Poulsen, Eva Fischer Boel, Grethe Krogh Jakobsen, Bent Larsen, Ole Sørensen, Paul 

Verner Skærved, Birte Jacobsen, Bent Larsen, Tine Lindhardt 
 

Afbud: Jens Rønn Sørensen, Jens Hebsgaard, Bente Kaysen, Søren Chr. Bonde, (Kaj 

Christoffersen) 

 

Fra Stiftet: Pernille Hach, Asger Gewecke 

 

DAGSORDEN    REFERAT   

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt – dog således, at punkt 5 blev rykket 

frem som punkt 3. 

2. Velkommen til Tine Lindhardt 

 

Formanden bød Tine Lindhardt velkommen til 
samarbejdet med Stiftsrådet, som udtrykte håb om 

ville blive godt og konstruktivt. 

 

3. Orientering fra biskoppen 
 

Biskoppen takkede for velkomsten og fortalte om 
sine oplevelser og iagttagelser fra de første 14 

dage i embedet. 

 
Herefter redegjorde biskoppen for sine foreløbige 

tanker om forskellige initiativer og emner, som 

hun ønsker på dagsordnen i Fyens Stifts og ikke 

mindst i samarbejdet med stiftsrådet. 
 

Biskoppen opfordrede rådets medlemmer til at 

kommentere på tankerne og ideerne og gerne også 
komme med forslag til ”hvem, hvad, hvornår og 

hvordan” såvel i rådets kommende møder og som 

i den løbende dialog. 

 

4. Orientering fra formanden 

Lov forslag om sognebåndsløsning m.v.. 

Stiftsrådet er ikke officiel høringspart, men kan 
afgive høringssvar, hvis man ønsker det. 

 

 

Bilag – høringsbrev og- liste. Selve rapporten kan 

hentes på ministeriets hjemmeside: 
http://miliki.dk/kirke/nyhedsarkiv-kirke/nyhed-

om-kirke/artikel/hoering-om-rapport-og-udkast-

til-lovforslag-om-sognebaandsloesning-mv/ 

 
Formanden foreslog, at rådet afgav høringssvar, 

hvor man tilslutter sig forslaget og samtidig gør 

opmærksom på, at man undrede sig over, at 
stiftsrådene ikke var udpeget som officiel 

høringspart. 

 

5. Status på Stiftets religionspædagogiske arbejde 

i 2012 v/ Fritze Steiner-Johnsen 

 

Fritze Steiner-Johnsen redegjorde for sit arbejde i 
det forløbne år og gav eksempler på anvendelsen 

af nye pædagogiske metoder.  

http://miliki.dk/kirke/nyhedsarkiv-kirke/nyhed-om-kirke/artikel/hoering-om-rapport-og-udkast-til-lovforslag-om-sognebaandsloesning-mv/
http://miliki.dk/kirke/nyhedsarkiv-kirke/nyhed-om-kirke/artikel/hoering-om-rapport-og-udkast-til-lovforslag-om-sognebaandsloesning-mv/
http://miliki.dk/kirke/nyhedsarkiv-kirke/nyhed-om-kirke/artikel/hoering-om-rapport-og-udkast-til-lovforslag-om-sognebaandsloesning-mv/
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Stiftsrådet kvitterede med ros for indsatsen og de 

mange initiativer, der er blevet sat i værk. 

 

6. Indledende drøftelse mellem stiftsråd og biskop 

om de budgetmæssige prioriteringer til 

stiftsdag og stiftspræstestævne  

 

På forrige møde blev det besluttet, at en sådan 
drøftelse skulle indledes. 

 

Punktet sættes på dagsordnen igen til næste møde. 
 

7. Kort orientering fra nedsatte udvalg under 

rådet 

 
Kommunikationsudvalget 

 Evaluering fra redaktionsgruppen vedr. 

stiftsbogen er medsendt som bilag med 

henblik på drøftelse 

 Status på arbejdet med fælles visuel 

identitet 

 

Erik Vind kvitterede for redaktionsgruppens 

evalueringsnotat og engagerede arbejde. 

Kommunikationsudvalget foreslår:  

at evalueringsnotatets pointer om professionalitet 

tages for pålydende 

at målgruppen og distributionskanalerne for 

publikationen drøftes igen. 

at en publikation af samme kaliber, som 

stiftsbogen bør kommer flere gang årligt. 

at der skal være sammenhæng til hjemmesiden. 

at Stiftsavisen bør tænkes ind i sammenhængen 

at der formuleres en egentlig 

kommunikationsstrategi, der også indeholder et 

kommunikationsberedskab. 

Kommunikationsudvalget stillede sig til rådighed 

for videre drøftelser med biskoppen. 

Formanden kvitterede for tilsagnet og opfordrede 

til at drøftelserne munder ud i en egentlig 

indstilling til rådet. 

8. Kort orientering fra de af rådet udpegede 

medlemmer af råd og organisationer 

 

 Det mellemkirkelige råd 

 Folkekirkens Nødhjælp 

 Folkekirke og religionsmøde 

 Den fælles kapitalforvaltning 

 

Det mellemkirkelige råd 
Paul Verner Skærved opfordrede til, at man 

abonnerede på Det mellemkirkelige Råds 

elektroniske nyhedsbrev og nævnte eksempler på 
de seneste artikler i nyhedsbrevet. PVS 

orienterede ligeledes fra arbejdet med 

Lutherjubilæet. 

 

Folkekirke og religionsmøde 

Birte Jakobsen præsenterede Fyens Stifts forslag 

til indsatsområder i 2013. Rådet accepterede 
forslaget. Indstillingen/forslaget vedlægges 

referatet. 
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Den fælles kapitalforvaltning 

Rasmus Kr. Rasmussen redegjorde for 

afkastopgørelsen, der var sendt med dagsordenen 

ud. Det næste nyhedsbrev offentliggøres på Fyens 
Stifts hjemmeside. 

 

Ole Sørensen orienterede fra møde i Økumenisk 
Forum, der bl.a. handlede om brug af digitale 

medier. 

 

Folkekirkens Nødhjælp 

Jens Hebsgaard havde pr. mail meddelt, at Henrik 

Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens 

Nødhjælp er blevet udpeget til det 
udenrigspolitiske råd, der fremover skal tage vare 

på Danida-bevillinger. 

 

9. Menighedsrådsvalget  

Status på valget på Fyn 

 

Kampvalg og suppleringsvalg, indrapportering 
m.v. v/ Asger Gewecke 

 

Der afholdes ordinært valg i 4 sogne. 

Valgforsøgene har for størstepartens 

vedkommende været en succes og har ført til 

fuldtallige menighedsråd. 

10. Status på planlægning af temamøder for 

provstiudvalg i foråret og efteråret 2013 

 
Ester Larsen, Søren Chr. Bonde, Inge Dalsgaard 

og Erik Vind meldte sig til på forrige møde. Der er 

ledige pladser i udvalget. Forårsmødet er aftalt til 

den 2. marts 2013. 
Dato for mødet i efteråret 2013 skal fastlægges. 

Første møde i planlægningsudvalget skal 

fastlægges. 

 

 

Formanden foreslår, at biskoppen indtræder i 

udvalget. Erik Vind meddelte, at han ønsker at 

deltage i planlægningen af efterårets møde. 

Grethe Krogh Jakobsen opfordrede til at man 

genovervejede temaet for møderne, således at 

fokus også blev på visioner for samarbejdet 

mellem provstiudvalg og menighedsråd.  

 

11. Ansøgninger 

 

a. Den Danske Skueplads ansøger om støtte 

til genopsætning af Kaj Munks skuespil 
”Før Cannae”. Det samlede budget 

beløber sig til kr.110.000,00 

 

 

Afvises, falder uden for rådets område 

12. Invitationer 

 

Fyraftensmøde den 19. november 2012 om ”ånd 

og fællesskab i Europa”. Mødet er arrangeret af 
Grundvigs Forum og Folkekirkens 

mellemkirkelige Råd. Invitationen er sendt til 

rådet pr. mail den 6. november 2012. 

 

 

Inger Lund, Birte Jacobsen og Paul Verner 

Skærved deltager. 
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Inspirationsdag for stiftsudvalg vedrørende 

Folkekirke og Religionsmøde den 6. april 2013. 

Man opfordres til at reservere datoen. 

 

13. Orientering fra Stiftet 

 

Velkomstbrev/pakke udsendes til de førstevalgte 
med henblik på uddeling på det konstituerende 

møde. 

 

Bestilling af Det mellemkirkelige Råds årsskrift. 
Temaet bliver ”Europas Kirker”. Prisen pr. stk. er 

kr. 10,00.  

 
Stiftstilskud til Folkekirke og Religionsmøde er 

opkrævet 

 

 

Velkomstbrevet blev uddelt til orientering på 

mødet. 

 

Der bestilles 100 stk. Årsskriftet omtales på 

hjemmesiden og sendes til menighedsrådene efter 

anmodning. 

 

14.  Materiale som fremlægges på mødet 
 

Intet p.t 

15. Eventuelt 

 

Inger Lund meddelte, at kirkevandringen er 

datosat til den 3. april 2013. 

 
Inger Lund efterlyser den udsatte drøftelse om 

udvalget for mission og dettes evt. tilknytning til 

stiftsrådet 

16. Næste møde 

 

 

Mødet var slut kl. 16.00 

 

7. marts 2013 
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17. Godkendelse af protokollen 

 

 

 

 


