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Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med
følgende ændringer:
- beslutningspunkter vedr. indkomne
ansøgninger udskydes til et fysisk møde i lyset af, at
4 rådsmedlemmer ikke har haft mulighed for at
deltage i skypemødet.

2 - Kirken og corona - orientering ved biskoppen

Biskoppen orienterede om organiseringen af kirkens
coronaberedskab både i den hektiske fase i starten
Biskoppen vil orientere om coronaforløbet i
og den mere kontrollerede fase med
Folkekirken samt om seneste nyt fra den nedsatte
hyppige bispemøder, daglige møder i den nedsatte
taskforce.
taskforce, møder med ministeriet, møder med
provsterne og senest deltagelse i de såkaldte
Biskoppen vil ligeledes orientere om de
sektorbaserede drøftelser vedr. genåbningens fase 2.
konsekvenser coronanedlukningen har haft for
Til mødet var det uafklaret om folkekirken og de
Folkekirken generelt og på Fyn.
øvrige trossamfund bliver en del af næste fase. Hvis
det bliver tilfældet forventes det at ske i begrænset
Der vil blive givet en kort status på de aktiviteter der omfang og med diverse restriktioner. Biskoppen
er eller vil blive berørt af nedlukningen - herunder
udtrykte håb om at folkekirken bliver en del af næste
også de aktiviteter, som stiftsrådet har direkte lod og fase og at det sker med gode og tydelige
del i.
retningslinjer, der kan forvaltes i praksis ude lokalt
med det vigtige hensyn til at det kan ske
Orienter Jer evt. forlods på DAP og stiftets
sundhedsmæssigt forsvarligt.
hjemmeside om vejledning, regelændringer m.v.
som er offentliggjort i forbindelse med
Biskoppen orienterede og kvitterede også for de
coronasituationen.
mange initiativer, der er taget lokalt - både i forhold
til at finde nye veje til forkyndelse og også (ikke
mindst) i forhold til at fastholde kontakt og
forkyndelse til de som ikke er fortrolige med diverse
digitale tilbud.
Biskoppen henviste til stiftets hjemmeside, hvor alle
vejledninger og retningslinjer for folkekirken er
samlet.
Endelig orienterede biskoppen kort om de erfaringer

der til nu var gjort i forhold til at håndtere den
daglige drift i disse tider - herunder de muligheder
og begrænsninger der fx ligger i brugen af
skypemøder. Ligeledes nævnte biskoppen, at der
post-corona vil blive brug for refleksioner over, hvad
coronakrisen bragte med sig af nye initiativer, hvad
der kan/skal fortsætte og i hvilken form.
Biskoppen redegjorde også kort for
coronanedlukningens konsekvenser for
stiftsrådsrelaterede aktiviteter:
Det som er aflyst eller udskudt:
Liturgikonferencen den 25. april er udskudt til 16.
januar 2021. Hele liturgiprocessen forlænges.
5. maj/befrielsesmarkeringen
Landsforeningens årsmøde
Den tværstiftlige dåbskonferencen til september er
udskudt til 2021 - temaet ændres til liturgi
Markeringen af Biblen 2020
De sidste møder i liturgi-karavanen
Det som kan blive berørt i den kommende tid:
Stiftspræstestævnet i juni
Distriktsforeningens temamøde i juni
Landemodet i september - vi plejer godt nok at være
under 500 - men hvad med evt. afstandskrav osv.
Stiftsårbogen - arbejdstitlen ændres
Evt. ordinationer af nyansatte præster

3 - Orientering ved formanden

Formanden redegjorde kort om det fælles mødefora
for stiftsrådsformænd og faciliteringen heraf.

Formanden vil bl.a. orientere om
- korrespondancen vedr. fælles mødefora for
stiftsrådsformænd og faciliteringen heraf. Jfr.
tidligere videresendt mail til stiftsrådet
- kommunikationsudvalgets beslutning om at ændre
emnet for årets stiftsbog
- rapportering fra kapitalforvaltningen
- andet
Sager:
Kapitalforvaltningsrapporter 2020 - Fyens Stift (2020
- 5107)
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2020 Fyens Stift (2019 - 37506)
Bilag:
Fyens Stift_5051 387537_31.03.2020, Aktdokument,
Brev til Landsforeningen af Menighedsråd og til
stiftsrådenes formænd

Der har ikke endnu været reaktioner på formandens
brev. Stiftsrådet tilkendegav enighed og forståelse
for synspunkterne i sendte brev.
Årets stiftsbog får ny arbejdstitel - "Hvad lærte vi i
coronatiden?"
Rapporteringerne fra kapitalforvaltningen skal følges
nøje i den kommende tid.

4 - Ansøgning til stiftsrådet / Det Mellemkirkelige
Stiftsudvalg

Punktet udsættes til der kan holdes et fysisk møde.

Der søges om støtte til "Tænketanken vedr.
forfulgte kristne". Der søges om kr. 5.000 hvert år i 3
år.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2020 Fyens Stift (2019 - 37506)
Bilag:
Aktdokument, Henvendelse til stiftsrådene 040320,
Tænketanken for forfulgte kristne. Formalia

5 - Ansøgning til stiftsråd Fyns stift og Danmissions Punktet udsættes til der kan holdes et fysisk møde.
Pakistankreds
Der søges om støtte til projektet "Glokal" Kirke. Der
er ikke angivet et beløb.
Bilagene er vedhæftet som selvstændige filer til
dagsordenen.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2020 Fyens Stift (2019 - 37506)
Bilag:
Aktdokument, ATT41299

6 - Inspirationsdage for migrantpræster 2020 +
Punktet udsættes til der kan holdes et fysisk møde.
forespørgsel om overførelse af støttebeløb til 2021

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2020 Fyens Stift (2019 - 37506)
Bilag:
Aktdokument

7 - Bibliarium - Udfyldende oplysninger om
økonomien i ansøgning om Bibliarium samt
anmodning om tilbagemelding
Stiftsrådet udskød på sit sidste møde behandlingen

Punktet udsættes til der kan holdes et fysisk møde.

af ansøgningen om støtte til projektet vedr.
etablering af et bibliarium.
Der blev efterfølgende udsendt udfyldende
oplysninger om økonomien i projektet.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2020 Fyens Stift (2019 - 37506)
Bilag:
Aktdokument, Udfyldende oplysninger om økonomi,
opdateret driftsbudget bibliarium, 200227
Organisering af Bibliarium

8 - Dåbskonference 19. september 2020

Punktet udsættes til der kan holdes et fysisk møde.

Den planlagte dåbskonference i september 2020 er
aflyst. Rådet skal forholde sig til om man fastholder
sit tilsagn om støtte.
Sager:
Dåbskonference 2020 -arbejdsgruppe Fyens Stift
2018 (2018 - 31221)
Bilag:
Aktdokument, ATT47181

9 - Indbydelse og program til Konference i Vejle den Punktet udsættes til der kan holdes et fysisk møde.
5. og 6. november 2020 med temaet: "Forholdet
mellem tilsyn og ledelse"

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 2 2020 Fyens Stift (2019 - 37506)
Bilag:
Aktdokument, ENDELIG INDBYDELSE OG PROGRAM Konference Tilsyn & Ledelse 5. og 6. november 2020

10 - Eventuelt

11 - Næste møde - 3. september fra 15- 17.30

Det blev aftalt, at der snarest og helst inden den 3.
juni, skal berammes et fysisk møde, så de
udeståender punkter kan behandles.

På nuværende tidspunkt er det uklart hvornår og
under hvilke retningslinjer et fysisk møde vil
kunne holdes. Administrationen melder ud, så snart
vi kender de præcise retningslinjer.
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