
Dagsorden– Stiftsrådsmøde den 23. november 2016 

 Side 1 

 

Referat af Stiftsrådsmødet onsdag den 23. november 2016 kl. 13.00 – 16.15 

Mødedeltagere: Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Jakobsen, Tine Lindhardt, Regina 

Ljung, Birte Jacobsen, Mads Davidsen, Søren-Herluf Sørensen, Lars Ole Jonssen, Mikael 

Krarup, Jørgen Bai, Jens Hebsgaard, Paul Verner Skærved, Erik Buch, Torben Haarbøl 

Afbud: Erik Vind 

Gæster:  

Fra Stiftet: Asger Gewecke, Pernille Hach 

 

DAGSORDEN       

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt med tilføjelse af nye punkter 7.c. og 7.d 

2. Konstituering 

 

 

a. Valg af formand for Stiftsrådet Erik Vind blev foreslået og valgt 

b. Valg af næstformand for Stiftsrådet Ester Larsen blev foreslået og valgt 

c. Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen Ester Larsen blev foreslået og valgt 

Indledende orienteringspunkter 

 

 

3. Orientering fra biskoppen 

 

Biskoppen orienterede om; 

 Møder med de fynske borgmestre. Der har 

været tale om gode og konstruktive samtaler 

 Deltagelse i åbning af demensbyen i 

Svendborg 

 Afholdelse af nytårskur den 12. januar 2017 

fra kl. 14-16 i Odense Domkirke for alle 

menighedsråd, præster og 

samarbejdspartnere. Menighedsråd og 

præster inviteres i det kommende 

nyhedsbrev. Kuren er samtidig startskuddet 

til reformationsfejringsaktiviteterne i 2017 

 Festgudstjenesten i anledning af 

Reformationsjubilæet afholdes tirsdag den 

31. oktober 2017 i Domkirken 

 Stillingerne som studenterpræst v/ SDU og 

UCL sidstnævnte i kombination med stilling 

som natkirkepræst er faldet på plads 

 Liturgiarbejde iværksat af biskopperne er 

gået i gang. Der er nedsat 3 arbejdsgrupper 

 I regi af projekt ”Menighedsråd på jeres 

måde” lægges der op til en forsøgsordning, 

hvor menighedsrådenes administrative 

opgaver kan løses på andre måder i en 

ramme af provstiet. Et lovforslag forventes at 

være på vej i høring.  

 Samarbejde med Distriktsforeningen om en 

temadag for de nyvalgte menighedsråd 
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lørdag den 25. februar 2017. Program og 

tilmeldingsprocedure fremgår af 

Distriktsforeningens kursusprogram lige som 

det også vil blive omtalt i biskoppens 

nyhedsbrev 

 

4. Orientering fra formanden og sager til 

efterretning 

 fælles stiftsrådsmøde i Roskilde 

 dåbskonferencen 

 dåbsmesse (v/ domprovsten) 

 andet 

 

 

 

MKA og GKJ orienterede fra deres deltagelse. Det 

var ikke en udelt succes, at mødet var lagt i 

forbindelse med en konference med en anden 

målgruppe. GKJ bemærkede, at mange stiftsråd har 

en et årligt møde med provstiudvalgene. 

Selve dåbskonferencen var til gengæld rigtig god. 

 

URL orienterede fra dåbsmessen. Deltagertallet var 

væsentligt højere end omtalt i medierne. Der holdes 

evalueringsmøde den 30. 11. Allerede nu er 

synspunktet, at messen bør gentages – måske hvert 

andet år. Succeskriteriet helt i starten af projektet for 

1½ år siden var, at messen blev afholdt. Messen har 

helt konkret givet anledning til debat i læserbreve og 

på de sociale medier. 

Biskoppen og EL udtrykte stor ros og anerkendelse 

for arbejdsindsatsen bag messen. 

 

5. Indstilling fra bestyrelsen for det 

religionspædagogiske arbejde i Fyens Stift 

om den fremtidige organisering af arbejdet 

 

Indstillingen blev imødekommet 

Funktionen som tovholder for de 

religionspædagogiske aktiviteter varetages indtil 

udgangen af 2017 på konsulentbasis af Jens Rønn 

Sørensen. 

Punkter vedrørende det bindende stiftsbidrag 

 

 

6. Økonomi  

a. Budgetopfølgning – forbrug til dato. 

Kapitalforvaltning – seneste afkastopgørelse 

Reformationsfejring 2017 budgetstatus 

Temamøde for stiftsrådet i 2017 f.x. om ideer 

til nye fokuspunkter? Udskudt fra sidste møde 

 

EL gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. oktober 

2016. Gennemgangen blev taget efterretning. 

AWG orienterede om meddelelse fra Jyske Bank 

som negativ rente på 0,4%. Dette har betydning for 

stifternes likvide indeståender. Fyens Stifts 

indestående er meget begrænset og udgør p.t. ca. kr.2 

mio. EB blev opfordret til at tage problemstillingen 

op på det kommende bestyrelsesmøde i den fælles 

kapitalforvaltning i forhold stifternes samlede likvide 

indeståender. 

 

Budgetstatus for reformationsfejringen blev 

gennemgået og taget til efterretning. 

Temamøde for stiftsrådet: Der var enighed om, at 

invitere Sven Scharling, forfatter til rapporten 

”Folkekirken set udefra” til et temamøde for stiftsråd 
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og provsterne den 15. marts 2017 kl. 13.00. Det 

betyder at det ordinære stiftsrådsmøde den 8. marts 

flyttes til den 15. marts 2017. 

 

7. Ansøgninger til det bindende stiftsbidrag Bilag 

a.  Foreningen Gabriel søger om støtte til 

minikatekismus / appbaseret julekalender. Der 

søges om kr. 25.000,00 

Afvises. App’ens indhold og funktionalitet synes 

ikke at leve op til de typiske målsætninger for et app-

baseret materiale.  

 

 

b. Folkekirkens Mellemkirkelige råd søger om kr. 

10.000,00 i støtte til udarbejdelse af 

dåbsforberedelse og kristendomsundervisning 

af konvertitter fra islam. 

Ansøgningen blev imødekommet. 

c.  Kommunikationsudvalget søger om en udvidet 

budgetramme til stiftsbogen i 2017. Der søges 

om kr. 15.000,00. Udvidelsen skal finansiere 

en reformationsnovelle der skal bringes i 2017-

udgaven. 

Ønsket om en udvidelse af budgetrammen til 

stiftsbogen 2017 blev imødekommet. 

 

Midlerne hentes i udgangspunktet fra formålet 

”kommunikation –drift” 

 Ansøgning vedr. stiftsmidlerne 

(udlånspolitik) 

 

d. Rudkøbing Simmerbølle Menighedsråd 

ansøger om 2. låneforhøjelse af 30 årigt lån 

(sikkerhedsstillelse) i sagen om køb og 

renovering af Rudkøbing gl. Rådhus. 

Sagen forelægges stiftsrådet, da ansøgningen i 

henhold til udlånspolitikken kræver 

forelæggelse og godkendelse af stiftsrådet 

Menighedsrådet har ansøgt om et lånetilsagn på op til 

yderligere kr. 3.5 mio til færdiggørelsen af 

renoveringsprojektet på det gamle rådhus i 

Rudkøbing, som har vist dyrere end først antaget. 

Menighedsrådet oplyser, at de forventer selv at kunne 

afholde op til kr. 1 mio af de forventede 

meromkostninger samt at der er sendt fornyet 

fondsansøgning til A.P. Møllerfonden.  

Stiftsadministrationens indstilling om at yde en 

låneforhøjelse på op til kr. 3.5 mio blev på det 

foreliggende grundlag imødekommet. 

Øvrige orienteringspunkter  

 

8. Orientering fra de af rådet udpegede 

medlemmer af råd og organisationer 

 

 Det mellemkirkelige råd 

 Folkekirkens Nødhjælp 

 Folkekirke og religionsmøde 

 Den fælles kapitalforvaltning 

 Budgetsamrådet 

 

 

 

Det mellemkirkelige råd: BIJ henviste til invitationen 

til det mellemkirkelige råds årlige fællesmøde i 

februar 2017. Udvalget for Religion, Kirke og 

Mission deltager. 

 

Folkekirken Nødhjælp: HH orienterede fra det sidste 

møde, hvor arbejdet med og om frivillige var det 

primære emne. 

 

Folkekirke og religionsmøde: BIJ orienterede fra 

konference i Folkekirke og Religionsmøde regi – 

herunder ikke mindst dialogøvelse med 

udgangspunkt i Jens Gjalschjødts skulptur 
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”Fundamentalism” 

 

9. 

 

Orientering fra nedsatte udvalg, 

udvalgsrepræsentanter og bestyrelser under 

rådet 

 

 Kommunikationsudvalg 

 Religion, kirke og mission 

 Bestyrelsen for det 

religionspædagogiske arbejde i Fyens 

Stift 

 

 

 

 

 

Kommunikationsudvalget redegjorde kort for det 

underliggende kunstudvalgs kortlægning af nyere 

kirkekunst i de fynske kirker samt det indledende 

arbejde med stiftsbogen for 2017 – herunder 

beslutningen om at få skrevet en 

reformationsnovelle. 

Udvalget for religion, kirke og mission henviste til 

dagens besøg på FTS samt gåhjem-mødet den 6. 

marts 2017 med generalsekretæren for Folkekirkens 

Nødhjælp. Mødet vil blive annonceret som et åbent 

arrangement for menighedsråd og andre 

interesserede. 

Bestyrelsen for det religionspædagogiske udvalg 

henviste til punkt 5. 

 

10. Orientering fra Stiftet 

 Menighedsrådsvalg – suppleringsvalg, 

nyvalg og velkomstmateriale til de nye 

råd 

 Andet 

 

AWG gav en status på resultatet af 

menighedsrådsvalget i Fyens Stift. Der er et 

beskedent antal sogn, hvor der skal afvikles 

suppleringsvalg og nyvalg. De berørte sogne vil blive 

kontaktet via mail til menighedsrådets officielle 

postkasse på den digitale arbejdsplads 

E-læringsmaterialet www.godtfrastart.dk for nye 

menighedsrådsmedlemmer blev omtalt. 

   

11. Invitationer 

Dansk Diakoniråd inviterer til konference på 

Nyborg Strand den 24. januar 2017 

Det Mellemkirkelige råd – møde i Vejle i 

februar 

Økumenisk Forum / Danske Kirkers Råd 

 

Sognepræst Camilla Balslev deltager i Dansk 

Diakoniråds konference. 

Repræsentanterne i udvalget for religion, kirke og 

mission deltager i de øvrige møder. 

 

 

 

12. Eventuelt 

 

 

13. Næste møde  

 

Onsdag den 15. marts fra 13.00 – 15.30 

 

Møder i resten af 2017 

 

Bemærk og noter, at mødedatoen er ændret fra den 8. 

marts til den 15. marts og at mødet den 15. marts vil 

blive indledt med et temaoplæg fra Sven Scharling.  

http://www.godtfrastart.dk/
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Onsdag den 10. maj 2017 fra 13.00 - 15.30 

Onsdag den 13. september 2017 fra 13. 00 – til 

15.00 (sidste ordinære møde) 

Onsdag den 8. november 2017 fra 13.00 – 

15.30 (OBS nyt råd) 
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 Godkendelse af protokollen  

 

 


