
Referat
Fyens Stift – Møder

Stiftsrådsmøde nr. 4 2020 - d. 18-11-2020 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn

Der var modtaget afbud fra Tom Søgaard og Erik Witten.
 
Mødet blev afholdt i sognegården ved Ansgar kirke i Odense.
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt
punkt 14 vedr. ansøgning fra Danske Kirkers Råd -
bogudgivelse. 

2 - Konstituering

Stiftsrådet skal en gang årligt konstituere sig.
 
Følgende valg skal foretages
 
a. Valg til formand
b. Valg til næstformand
c. Valg til repræsentant i budgetsamrådet
 

a. Erik Vind blev foreslået og valgt
b. Ester Larsen blev foreslået og valgt
c. Ester Larsen blev foreslået og valgt 

3 - Orientering fra biskoppen

a. Igangværende strukturprocesser, ledige
præsteembeder og nyansatte præster i stiftet
b. Status på coronarestriktioner og afledte
konsekvenser for aktiviteter og arrangementer i regi
af stiftsrådet
c. Aktuelle pressesager
d. Menighedsrådsvalg - status på de fynske valg
e. Andet 

Biskoppen orienterede om igangværende
strukturprocesser og ledige embeder. Der er 5-7
stillingsopslag på vej i det nye år. Biskoppen
orienterede i den forbindelse om artikel i Fyens
Stifttidende, hvor temaet var præstemangel.
 
Der vil blive lagt en digital juleandagt på stiftets
hjemmeside. 
 
Menighedsrådsvalget er afviklet. 2 steder på Fyn har
der været afstemningsvalg. Et mindre antal råd skal
have suppleringsvalg. Under 10 råd har søgt og fået
tilladelse til at træde i funktion med færre
medlemmer end medlemstallet i sognet tilsiger.
 
Odense Kommune har henvendt sig til Fyens
Stift vedr. deltagelse i et samskabelsesprojekt om
frivillighed. En del af projektet bestå i at en præst



frikøbes på halv tid i 6 måneder for at deltage i
samskabelsesprojektet.

4 - Orientering fra formanden

a. Seneste møde i Kommunikationsudvalget
b. Magasinet Folk&Kirke - distribution, indhold og
økonomi
c. Fællesmødet for stiftsråd i 2021 - Fyens stiftsråd
har tilbudt at være vært
d. Aktiviteter i regi af "Kirken på landet"
e. Andet 

Formanden orienterede:
Fra det sidste møde i kommunikationsudvalget.
Herunder om  magasinet "Folk og kirke", tillægget
Kirkens Veje,d er udkommer med Fyens Stifttidende
og Fyns Amtsavis i februar 2021
 
Om coronakommunikation - samt den generelle
drøftelse af hvor skal menighedsråd og præster finde
de seneste opdaterede retningslinjer og
vejledninger.
 
Om stiftets coronaundersøgelse -
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/coronae
rfaringer-paa-fynsk
 
Om FUV's rapport om forårets coronanedlukning -
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/folkekirk
en-kan-laere-af-corona-krisen
 
Om at Fyens stiftsråd har påtaget sig værtsskabet på
det fælles stiftsrådsmøde i 2021. Den konkrete
planlægning afventer beslutning i Viborg stiftsråd
om, hvorvidt deres aflyste møde i 2020 afvikles i
foråret 2021 eller helt aflyses.
 
Om status på bygning og udsmykningen af
kirkerummet på NYT OUH
 
Om Kirken på landet - det aflyste arrangement i
oktober.

5 - Byggesager i 2020 - oversigt over godkendte
arbejder og ydede lån

Administrationen giver en kort status på antallet af
sager samt en status på antallet af ydede lån i
henhold til udlåns politikken.
 
Selvbetjeningsløsningen for menighedsråd i forhold
byggeansøgninger og administrationens samarbejde
med provstier/provstiudvalg vil indgå i
statusrapporteringen.
 
Oversigt fremlægges på mødet.

Administrationen gav en mundtlig status på antallet
af godkendte arbejder/ byggesager.
 
2020 var i første halvår udfordret af, at der ikke var
udpeget nogen kgl. bygningsinspektør før 1. maj
2020
 
5 Menighedsråd i Fyens Stift har fået andel i midler
fra Statens kirkeistandsættelsesordning. I alt havde 7
fynske kirker søgt. 
 
https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/ti-kirker-
skal-istandsaettes-for-tyve-millioner-kroner
 
Oversigter over ydede lån og godkendte
arbejder eftersendes. 

6 - Kapitalforvaltning og den seneste Afkastopgørelsen for oktober 2020 blev udleveret på

https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/coronaerfaringer-paa-fynsk
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/folkekirken-kan-laere-af-corona-krisen
https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/ti-kirker-skal-istandsaettes-for-tyve-millioner-kroner
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/coronaerfaringer-paa-fynsk
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/folkekirken-kan-laere-af-corona-krisen
https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/ti-kirker-skal-istandsaettes-for-tyve-millioner-kroner


afkastopgørelse fra Kapitalforvalterne

 

Sager:
Kapitalforvaltningsrapporter 2020 - Fyens Stift (2020
- 5107)

Bilag:
Fyens Stift_5051 387537_30.09.2020

mødet og taget til efterretning
 
Benchmarkopgørelsen til årets afslutning
imødekommes. 

7 - Budgetopfølgning - forbrug indtil 31. oktober
2020

 

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 4 2020 -
Fyens Stift (2019 - 37508)

Bilag:
Dimensioner - i alt 311020

Taget til efterretning.
 
Herunder håndtering af udgifter til aflyste og flyttede
arrangementer i 2020. 

8 - Konfirmandtræf - orientering om ændret
afviklingsform i 2021

 

Sager:
Konfirmandtræf - 2021 - Fyens Stift (2020 - 28848)

Bilag:
Aktdokument, ATT78054

Taget til efterretning. 

9 - Indkomne punkter fra rådsmedlemmerne

 

Hanne Møller Wolfsberg orienterede om
- invitationen til det mellemkirkelige råds årlige
møde i februar 2021 og om generelle
mellemkirkelige initiativer. F.x Evangelisk Alliance,
 
- Bogudgivelse fra Tænketanken om forfulgte kristne
med titlen: "Danmarks ansvar for forfulgte kristne".
Hanne Møller Wolfsberg er blevet bedt om at
anmelde bogen til Fyens stifts hjemmeside. Sidst i
bogen er en række anbefalinger til hvordan
menighedsråd kan arbejde med problematikkerne.
Fx ved at etablere venskabsmenigheder i områder
med forfulgte kristne.
 
- at hun blevet valgt til bestyrelsen for Center for
Kristen Spiritualitet.



 
Erik Vind og Tine Lindhardt opfordrede til, at man
inviterede til et stiftsarrangement, hvor biskop
emeritus Karsten Nissen inviteres til at tale om
Tænketankens arbejde.

10 - Støtteanmodning, Kristen Muslimsk
Samtaleforum 2020

KMS søger om støtte til afholdelse af den årlige
konference.
 
Pga Covid19 afvikles konferencen denne gang
digitalt.
 
Stiftsrådet har tidligere støttet med kr. 5.000,00 

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 4 2020 -
Fyens Stift (2019 - 37508)

Bilag:
Aktdokument, Støtteanmodning Kristen-Muslimsk
Samtaleforum 2020 inkl indbydelse og program

Blev imødekommet med kr. 5.000,00 

11 - Ansøgning til Fyns Stiftsråd - støtte til
bogudgivelse (Salmer i konfirmandundervisningen)

 

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 4 2020 -
Fyens Stift (2019 - 37508)

Bilag:
Ansøgning (Syng med!)

Ansøgningen blev ikke imødekommet - Ansøgningen
vurderes at falde uden for stiftsrådets fokusområde
og fynske aktionsområde. 

12 - Anmodning om at støtte til Åben Himmel H.C.
Ørstedprojekt - overføres til 2021

 

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 4 2020 -
Fyens Stift (2019 - 37508)

Bilag:
Notat til Fyens Stiftsråd om udskydelse af H.C.
Ørsted projekt

Anmodningen blev imødekommet. Beløbet
overføres til anvendelse i 2021. 



13 - Ansøgning fra Mogens Kragsig Jensen - støtte til
bogudgivelse om den fynske biskop Laurids
Jacobsen Hindsholms dagbøger 1647-63

 

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 4 2019
Fyens Stift (2019 - 2713)

Bilag:
Aktdokument, 20201103091917576

Ansøgningen blev imødekommet med kr. 10.000, da
der er tale om en udgivelse vedrørende en fynsk
biskop. 

14 - Ansøgning fra Danske Kirkers Råd om støtte til
fælles bogudgivelse om trosoplæring

Der søges om støtte til en bogudgivelse med fokus
på trosoplæring for børn og voksne med bidrag fra
forskellige kirkesamfund.
 
Der er budgetteret med et samlet tilskud fra alle
stiftsråd på i alt 100.000 - altså kr. 10.000 pr.
stiftsråd.
 
Bilag til punktet omdeles på mødet.
 
 

På det foreliggende grundlag kan ansøgningen
ikke imødekommes.
 
Forinden endelig beslutning  træffes forhøres andre
stiftsråd om deres drøftelser i forbindelse med
behandlingen af ansøgningen. 

15 - Orientering om landsdækkende samarbejde for
provstier om folkekirkeligt arbejde blandt
migranter

Orienteringspunkt
 
Det medsendte materiale er udsendt til alle
provstier.

Sager:
Det mellemkirkelige råd - 2019 og 2020 - Fyens Stift
(2019 - 5275)

Bilag:
Aktdokument, Fakta om indvandring og folkekirken,
Invitation til landsdækkende samarbejde for
provstier, Kort infoark om provstisamarbejdet,
Stillingsopslag - koordinator for persisktalende,
Vedtægt for provstisamarbejde

 

16 - Invitation til årligt møde om det
mellemkirkelige arbejde - 5. -6. februar 2021 i Vejle

Se under punkt  9.



 

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 4 2020 -
Fyens Stift (2019 - 37508)

Bilag:
Aktdokument, Årsmøde invitation stifter

17 - Mødeplan i 2021

Møder i 2021:
 
Onsdag den 24. februar kl. 15.00
Onsdag den 5. maj kl. 13.00
Onsdag den 1. september kl- 15.00
Onsdag den 17. november (tentativ - nyt råd) kl.
15.00
 
 
Andre møder i 2021:
 
Nytårskur i januar 2021 er aflyst
Liturgikonference den 16. januar afvikles digitalt
Temadag for nye menighedsrådsmedlemmer den 27.
februar 2021 i samarbejde med Distriktsforeningen 

Datoerne er taget til efterretning.
 
Distriktsforeningen beslutter medio december om
temadagen i februar gennemføres. 

18 - Eventuelt

 

AWG orienterede kort om, at administrationen har
modtaget budgettet for Folkekirkens tilstedeværelse
på bryllupsmessse, Langelandsfestival og det fynske
Dyrskue i 2021.
 
Administrationen har bedt tovholderen supplere
budgettet med beskrivelser af de
konkrete aktiviteter i tilstedeværelsen forinden
budgettet forelægges stiftsrådet. 

2019 - 37508 - Fyens Stift – Møder 18-11-2020, 15:00



Stiftsrådsmedlemmer Fyn

2019 - 37508 - Fyens Stift – Møder 18-11-2020, 15:00


	Forside

