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Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 3. oktober 2013 kl. 14.00 – 17.00 

Mødedeltagere: Ester Larsen, Tine Lindhardt, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, 

Inge Dalsgaard, Henrik Wigh-Poulsen, Eva Fischer Boel, Ole Sørensen, Paul 

Verner Skærved, Birte Jacobsen, Jens Rønn Sørensen, Jens Hebsgaard, Bente 

Kaysen,  

 

Afbud: Bent Larsen, Kaj Christoffersen, Grethe Kog Jakobsen, Søren Christian Bonde 

 

Fra Stiftet: Pernille Hach, 

 

DAGSORDEN     REFERAT  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. Orientering fra formanden 

 Stiftsdag - strukturdebat 

 Valg til stiftsråd 

 Det fælles stiftsrådsmøde i Århus 
 

 

Rådet udvekslede oplevelser og 

synpunkter fra stiftsdagen. Det 

generelle indtryk var, at dagen var 

vellykket. 

 

Den foreløbige oversigt over det nye 

råds sammensætning blev omdelt. 

Der skal være valg i Skt. Knuds 

provsti. 

 

Birte Jacobsen refererede fra det 

fællesstiftsrådsmøde i Århus. 

Stiftsrådet på Fyn var repræsenteret 

ved Birte Jacobsen, Jens Hebsgaard, 

Paul Verner Skærved og Inger Lund. 

 

3. Orientering fra biskoppen 

 Provsteansættelse i Assens 

 Provstilørdage – så langt er vi 

 Visitatser i 4. kvartal 

 Høringssvar vedr. Folkekirkens Videnscenter 

 OUH 
 

 

Ole Hyldegaard Hansen er indsat 

som provst i Assens. 

 

Der mangler at blive afviklet 5 

provstilørdage. Oplevelsen er fortsat 

positiv. 

 

Biskoppens mål er at have været på 

visitsats i et pastorat pr. provsti inden 

udgangen af januar 2014. Derefter 

vil en ny visitatsrunde blive søsat. 
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Biskoppen har bl.a. kommenteret på 

stillingens geografiske placering i sit 

høringssvar. 

 

Der har været afholdt møde med 

ledelsen på OUH i forhold OUHs 

oplæg om den præstelige betjening 

samt (kirkelige)-lokaler på det nye 

sygehus. I forhold til lokaler er 

oplægget et fælles multireligiøst rum 

på 20 m2. 

 

Biskoppen arbejder for at påvirke 

oplægget således, at folkekirkens 

vilkår på et nyt sygehus tilgodeses 

bedst muligt.  

 

Der er aftalt nyt møde i løbet af 

efteråret. 

 

 

 

 

4. 

Valg til stiftsråd for perioden 2013-17 

 

Valg til stiftsråd for perioden 2013 -17 afvikles netop 

nu. På Fyn er status, at der skal afholdes valg i et 

provsti og at der til valget for præster kun er 

indkommet 2 lister til præsternes i alt 3 pladser. 

 

Det nyvalgte stiftsråd skal derfor på deres 

konstituerende møde f.s.v.a. valg af 

præsterepræsentanter på baggrund af en udtalelse fra 

valgbestyrelsen tage stilling til, hvorvidt man ønsker 

en dispensation til at rådet konstituere sig med 2 

præsterepræsentanter fremfor 3 eller om der skal 

ansøges om gennemførsel af suppleringsvalg. 

Ansøgningerne skal i begge tilfælde stiles til 

ministeriet. 

 

Domprovsten som repræsentant for valgbestyrelsen 

indleder. 

 

 

 

Endelig beslutning skal træffes af det 

nye stiftsråd 

 

Punktet henvises derfor til det nye 

råds konstituerende møde. 

5. Reformationsjubilæum på stiftsplan 

I 2012 blev alle Stiftsråd opfordret til i perioden 2013-
2017 årligt at afsætte kr. 20.000 af stiftsbidraget med 

henblik på at tilvejebringe en fælles pulje på ca. kr. 1 

mio. til finansiering enkelte markante folkekirkelige 

 

Indstillingen imødekommes 
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tiltag i 2017. 

 

Alle Stiftsråd blev ligeledes opfordret til at nedsætte et 

ad hoc stiftsudvalg, der kunne igangsætte, understøtte 

og inspirere aktiviteter lokalt og regionalt. 

 

Stiftsrådet valgte at afvente nedsættelsen af ad hoc 

udvalget. Siden da har en fynsk gruppe etableret sig på 

eget initiativ. 

 

Biskoppen repræsenterer Stiftet i den fynske gruppe. 

På mødet i marts 2013 besluttede rådet, at man ville 

vente med at træffe beslutning om organisering og 

finansiering af det lokale arbejde i Fyens Stift til 

biskoppen havde deltaget i arbejdsgruppens næste 

møde. 

 

Gruppen har nu organiseret sig med sognepræst Torkil 

Jensen som projektleder. Frede Madsen og Torkil 

Jensen er ligeledes udpeget som kontaktpersoner for 

Niels Henrik Arendt og den landsdækkende 

arbejdsgruppe. Den fynske gruppes aktiviteter i 

forbindelse med reformationsjubilæet forventes 

finansieret via fonde og lign. bidragsydere. 

 

Indstilling: At der reserveres en ramme på kr. 

25.000,00 til igangsætning og drift af den fynske 

gruppes arbejde. Rammen kan efter biskoppens 

godkendelse bruges til mødedrift, deltagelse i relevante 

kurser på TPC m.v.. 

 

6. Afrapportering fra ad hoc udvalget om 

organisering af det mellemkirkelige og 

missionsrettede arbejde i Fyens Stift 

 

Udvalget fremlægger sit arbejde, der består af et 

forslag til kommissorium og udvalgssammensætning. 

Materialet overdrages til det nye stiftsråd for evt. 

videre foranstaltning. Bilag. 

 

Til drøftelse og overdragelse til nyt stiftsråd 

 

Bemærkninger til forslaget: 

 

Formanden bemærkede, at det bør 

pointeres,  

 at arbejdet ikke er 
diætberettiget. Kørsel dækkes 

 at man ikke lægger sig fast på 

antallet af personer i 

underudvalgene. 

 

Oplægget overdrages med disse 

bemærkninger til det nye stiftsråd til 

videre foranstaltning. 
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7. Afrapportering fra kommunikationsudvalget 

vedrørende forslag til kommunikationsstrategi og 

stilling som presse- og 

kommunikationsmedarbejder 

 

Udvalget fremlægger sit arbejde, der består af forslag 

til kommunikationsstrategi samt beskrivelse af 

opgaver, kompetencekrav og finansiering af en stilling 

som presse- og kommunikationsmedarbejder.  

 

Materialet overdrages til det nye stiftsråd for evt. 

videre foranstaltning. Bilag. 

 

Til drøftelse og overdragelse til nyt stiftsråd 

 

Bemærkninger til forslaget: 

 

Inger Lund komplimenterede 

oplægget men bemærkede også, at 

der var tale om en betydelig udgift. 

 

Oplægget overdrages til det nye 

stiftsråd for videre foranstaltning. 

 

8. Stiftsårbog – redaktionsgruppen under 

kommunikationsudvalget orienterer om 2013 

udgaven 

 

Stiftsårbogen er udsendt til alle menighedsråd via 

præsterne. Alle fynske tandlæger og læger har 

ligeledes modtaget 2 eksemplarer med en opfordring til 

at lægge bogen i venteværelset. Ekstra eksemplarer 

kan rekvireres i stiftsadministrationen. Stiftsbogen blev 

ligeledes uddelt på stiftsdagen.  

 

Rådet opfordres til at drøfte, hvorledes opgaven skal 

løses i 2014. 

 

 

 

Erik Vind redegjorde for 

distributionsarbejdet. 

Budgettet er overholdt. 

Biskoppen komplimenterede årets 

stiftsbog. 

Beslutning om næste års stiftsbog 

henvistes til behandling på 

kommunikationsudvalgets næste 

møde. 

9. Kort orientering fra de af rådet udpegede 

medlemmer af råd og organisationer 

 

 Det mellemkirkelige råd – se bilag 

 Folkekirkens Nødhjælp 

 Folkekirke og religionsmøde 

 Den fælles kapitalforvaltning - se bilag 

 Budgetsamråd 

 Økumenisk Forum 
 

 

 

Paul Verner Skærved orienterede fra 

det mellemkirkelige råd. Der 

afholdes et møde for 

stiftsrådsmedlemmer i februar 2014. 

Jens Hebsgaard orienterede om 

dagsorden for mødet på lørdag den 5. 

oktober 

Birte Jacobsen orienterede om, at 

Folkekirke og religionsmøde havde 

afgivet høringssvar. Svaret tager ikke 

stilling for en enkelt model, men 

understreger, at arbejdet med 
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religionsmøder skal sikres i en evt. 

ny struktur. 

Rasmus K. Rasmussen orienterede 

fra bestyrelsens møder. Der henvises 

til det seneste nyhedsbrev, som blev 

uddelt. Nyhedsbrevet ligger også på 

hjemmesiden. 

 

Ester Larsen orienterede fra det 

seneste møde i budgetsamrådet – 

herunder de seneste års reduktion i 

statens tilskud til folkekirken, den 

årlige 2 pct. besparelse, som samles i 

en omprioriteringspulje. Puljen har 

bl.a. bidraget til finansieringen af 

Videnscenter og provsternes 

efteruddannelse. 

10. Høringer 

a. Strukturarbejde vedr. en mere 

sammenhængende styringsstruktur for 

folkekirken. Det indstilles, at rådet afgiver et 

høringssvar, hvor rådets forskellige holdninger 

til rapporten og de fremlagte modeller fremgår 

ligesom evt. forslag til andre modeller 

tilgodeses i svaret. Materiale er tidligere 

udsendt 

b. Lovforslag om åremålsansættelse af biskopper. 

Se bilag 

 

 

Strukturarbejde vedr. en mere 

sammenhængende 

styringsstruktur for folkekirken  

Formanden redegjorde for processen 

for udarbejdelse af høringssvaret. 

 

 På mødet i dag drøftes og 
tilkendegives holdninger 

ligesom områder med 

enighed identificeres 

 

 Administrationen udfærdiger 

på baggrund heraf udkast til 

høringssvar som sendes til 

kommentering pr. mail 

 

 Rådet mødes den 30. oktober 
2013 kl.14.00 til 15.00 til 

færdiggørelse af høringssvar. 

 

Ester Larsen bad Henrik Wigh 

Poulsen redegøre for høringssvaret 

fra Grundtvigsk Forum som optakt 

til drøftelsen. 

 

Formanden takkede for input som nu 

samles og udsendes til 

kommentering- 



Referat af  Stiftsrådsmødet torsdag den 3. oktober 2013 

 Side 6 

 

Lovforslag om åremålsansættelse 

af biskopper 

Rådet drøftede forslaget.  

Rådet er overvejende imod forslaget. 

Hvis der skal indføres ansættelse på 

åremål, skal det minimum være på 

15 år og med mulighed for 

forlængelse – dog ikke udover den 

gældende pensionsalder. 

 

11. Ansøgninger  

a. Indbydelse til at sponsorere en udenlandsk 

deltager/studerende til Københavns 

Universitets ”Church and Culture Program 

efteråret 2014”.  

b. Ansøgning til Fyens Stifts udvalg vedr. 

mellemkirkelige relationer om hjælp til 

offentliggørelse af og økonomisk støtte til et 

antal på op til 4 personer fra stiftet med henblik 

på deltagelse i Sabeels 9. internationale 

konference: Bibelen og den palæstinensiske-

israelske konflikt - den 19.-25. november 2013 

i Jerusalem plus tre dages tur forud for 

konferencen til Betlehem, Jeriko, Nazareth 

m.fl. steder. Rejsen arrangeres af Hans Nebel, 

Svinninge. Samlet pris pr. deltager er estimeret 

til kr. 15.000,00. 

c. KFUM /K Danmark ansøger om støtte til 

Børnefestival 2014. Festivalens formål er at 

formidle kristendom på en nutidig og relevant 

måde for børnene, at give deltagerne en 

oplevelse af et stort kristent fællesskab, at give 

deltagerne en række fælles oplevelser. 

Festivalen afholdes under overskriften ”Bag 

spejlet”. 

KFUM/K Randers er praktisk arrangør af 

festivalen. 

 

Der søges ikke om et bestemt beløb. Se bilag. 

 

 

Ansøgningen blev afvist. 

 

 

Ansøgningen afvises. Rejsen er 

afholdt og relaterer sig ikke til 

menigheder i Fyens Stift 

 

 

 

 

 

Rådet bevilliger støtte til evt. fynske 

deltagere. Ansøgningen om generel 

støtte afvises således. 
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d. Konventet for organister og præster i Fyens 

Stift søger om støtte til konventets årlige 

temadag. Der søges om kr. 15.000,00 til 

dækning af honorarer og kørsel til 

oplægsholdere samt forplejning m.v. til 50 

deltagere. Se bilag. 

 

e. Kristent Muslimsk Samtaleforum søger om  

f. støtte til konferencen for Kristne og Muslimske 

ledere i Danmark 2013. Årets tema er ”Skal vi 

arbejde for et samarbejdsråd for tros- og 

livssynssamfund i Danmark?” Der søges om et 

støttebeløb i størrelsesordenen kr. 4-6.000,00. 

Stiftsrådet har tidligere støttet konferencen med 

beløb på hhv. kr. 3 og 5.000,00. Se bilag 

 

g. Dansk Lutherforum søger alle stifter om kr. 

2.000,00 med henblik på at kunne udbyde 

temadage.  

Dansk Luther Forum er etableret i et 

samarbejde mellem Folkekirken og Århus og 

Københavns Universitet og repræsenteres af 

sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen, 

professor mso Anna Vind og lektor Bo Kristian 

Holm. Se bilag 

 

 

Der ydes støtte med kr. 12.000,00 til 

oplægsholdere. 

 

 

Der ydes kr. 3.000,00 i støtte. 

 

 

 

 

Ansøgningen blev i mødekommet 

12. Invitationer 

a. Stiftsudvalget for diakoni i Ribe Stift indbyder 

til Diakonikonvent 1. november 2013 - bilag 

 

Intet at bemærke 

13 Orientering fra Stiftet 

 

Intet at bemærke 

14. Eventuelt 

 

Inger Lund takker for samarbejdet i 

de 2 forgangne valgperioder. 

 

Erik Vind henledte 

opmærksomheden på det fynske 

folkemøde den 5. oktober, som er 

initieret af Fyens Stiftstidende og 

udtrykte ærgrelse over at kirken på 

Fyn ikke er involveret. 

15. Næste møde 

Næste møde foreslås afholdt onsdag den 30. oktober 

kl. 14. Konstituerende møde for det nyvalgte stiftsråd 

afholdes samme dato fra kl. 15.30. 
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16. Godkendelse af protokollen 

 

 

 

 


