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Protokol fra: 

Stiftsrådsmødet onsdag den 10. oktober 2018 kl. 15.00 – 17.30 

Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Regina Ljung, Ester Larsen, Hanne Møller Wolfsberg, Mikael Krarup, 

Ole Nielsen, Kjeld Danielsen, Jesper Fabricius, Erik Witten, Poul Ole Juul, Lars Ole 

Jonssen, Søren-Herluf Mohr Sørensen, Doris Mogensen, Adam Torp, Anne Bundgaard 

Hansen 

Afbud: Erik Vind, Vibeke Westphal 

Gæster: Hanne Wieland og Pernille Krohn Gade (afbud) 

Fra Stiftet: Pernille Hach  

 

DAGSORDEN   Protokol   

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. Gennemgang af fællesfondens budget 

v/ Asger Gewecke 

AWG – gennemgik statstilskud og fællesfondens 

budget for 2018 med udgangspunkt i det 

materiale, der ligger tilgængeligt på 

Kirkeministeriets hjemmeside. 

 

http://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/  

 

3. Organiseringen af det 

religionspædagogiske arbejde i stiftet 

Biskoppen vil redegøre for, hvordan den 

hidtidige organisering af det 

religionspædagogiske arbejde i stiftet har 

været samt redegøre for hvilke behov og 

ønsker, der tegner sig for en fremtidig 

organisering 

EL gav et rids over baggrunden for det 

religionspædagogiske arbejde i stiftet og 

stiftsrådets involvering heri. 

 

Biskoppen redegjorde for dog de fremtidige 

behov og ønsker og hvordan det kan organiseres  

og finansieres. Det forventes at stillingen kan 

besættes i starten af 2019. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

  Migrantarbejde i Fyens Stift - tema 

Biskoppen vil, som indledning til en 

generel drøftelse af hvordan 

migrantarbejde i stiftet kan løftes, give et 

rids over migrantarbejdet i Fyens Stift de 

sidste 5 år. 

Som inspiration til den fortsatte drøftelse 

kommer sognepræst Hanne Wieland og 

 

Biskoppen gav et rids over migrantarbejdet i 

stiftet siden 2012. 

 

Derefter blev ordet givet til Hanne Wieland som 

præsenterede projektet ”Folkekirkens 

tværkulturelle samarbejde i Svendborg”. 

 

http://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/
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projektmedarbejder Pernille Krohn Gade 

og fortæller om projektet ”Folkekirkens 

Tværkulturelle samarbejde i Svendborg 

Provsti”. 

 

Ligeledes vil materiale fra det 

mellemkirkelige råd om 

befolkningssammensætning i provstier og 

sogne indgå i de gruppevise drøftelser. 

 

Derefter gennemførtes drøftelser i gruppen om: 

 3-5 eksempler på, hvordan 

migrantarbejdet kan løftes lokalt 

 3-5 hindringer for, at migrantarbejdet kan 

løftes migrantarbejdet lokalt 

Følgende pointer blev nævnt i den efterfølgende 

opsamling: 

- talmaterialet fra det mellemkirkelige råd gav ny 

viden og stof til eftertanke 

- overveje om der er brug for mere systematisk 

tilgang? 

- om håndværkerlav/landboforeninger/ 

arbejdsgiverforeninger kunne være 

samarbejdspartnere i forhold til østarbejdere 

Er der brug for: 

 Segmentmenigheder 

 Gudstjenester på andre sprog 

 Uformelle møder efter gudstjenester 

 Weekend-tilbud 

 andre kommunikationskanaler – 

Facebook og ikke kun på dansk fx 

Link til projekt i Ålborg Stift 

https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-

nyhedsbrev/2018/fadervor-paa-farsi  

5. Kort præsentation af Fåborg Provsti v/ 

Hanne Møller Wolfsberg og Lars Ole 

Jonssen 

 

LOJ – gav en kort præsentation af Fåborg 

Provsti og sognene i provstiet. 

 

Bogense Provsti v/Doris Mogensen præsenteres 

næste gang. 

 

6.  Stifternes fælles kapitalforvaltning  

https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2018/fadervor-paa-farsi
https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2018/fadervor-paa-farsi
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I forlængelse af mødet den 5. september 

skal der drøfte og gives rådets repræsentant 

mandat i forhold til de videre drøftelser i 

kapitalforvaltningens bestyrelse vedr. 

etiske retningslinjer for investeringer. 

 

Derudover skal der redegøres for det 

kommende udbud af KAS/GIAS systemet 

ON redegjorde kort for indholdet i det oplæg, 

der ligger fra kapitalforvaltningens bestyrelse 

om brugen af de eksisterende etiske 

retningslinjer for kapitalforvaltningen for 

investeringer i erhvervsobligationer. 

 

Stiftsrådet tilkendegav, at man ønsker den bedst 

mulige forrentning inden for rammerne af de 

eksisterende etiske retningslinjer. 

7. Ansøgninger  

7.a Ansøgning Niels Vinding til bogudgivelse 

om ”De kristne i Mellemøsten” 

Afslås. 

7.b Ansøgning om støtte til Glamsbjerg 

Kirkepark 

Mikael Krarup erklærede sig inhabil i forhold 

punktet. 

 

Ansøgningen blev afvist med henvisning til 

stiftsrådets lovbestemte virkefelt om 

kommunikation og undervisning. 

 

Ansøgere henvises til at søge Folkekirkens 

Udviklingsfond. 

   

8. Fristiftsforsøg – kort status v/  Asger 

Gewecke.  

Punktet blev udskudt til nov. mødet 

9. Fælles stiftlig dåbskonference 2020 

Stiftsrådets eventuelle holdning til at støtte 

initiativet drøftes med henblik på 

tilbagemelding til stiftets repræsentant i 

planlægningsgruppen 

 

TL redegjorde for initiativet og det forventede 

behov for støtte. 

 

Det var tilslutning til at støtte med ca. 25.000 

efter konkret ansøgning og motiveret 

10. Invitationer 

Invitation til Landsforeningens konference 

for provstiudvalgsmedlemmer 

 

 

11. Kommende møder og arrangementer 

14. november fra 15.00 til 17.30 

Nytårskur torsdag den 24. januar 2019 

Mødedatoer i 2019 

Onsdag den 20. februar fra kl. 15.00 -17.30 

Onsdag den 15. maj fra kl. 13.00 – 15.30 

Onsdag den 4. september fra kl. 15.00 -

17.30 

Onsdag den 13. november fra kl. 13.00 – 

15.30 

Opmærksomheden blev også henledt på  

konference om Kirkers Brug – 27. februar 2019 

kl. 16.30 – 21.30 i Fredens Kirke i Odense 
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12. Eventuelt 

 

Intet at bemærke 
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13. Protokol  

 


