Dagsorden til Stiftsrådsmødet den 25. november 2010 kl. 14.00
Mødedeltagere: Paul Verner Skærved, Ole Sørensen, Birte Jacobsen, Bente Kaysen, Henrik Wigh-Poulsen,
Jens Rønn Sørensen, Bent Larsen, Jens Hebsgaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr.
Rasmussen, Søren Chr. Bonde, Grethe Krogh Jakobsen, Kresten Drejergaard, Ester Larsen
Afbud:

Eva Fischer Boel (orlov), Inge Dalsgaard, Kaj Christoffersen

Fra Stiftet:

Asger Gewecke, Pernille Hach

Gæster:

Jesper Hougaard Larsen

Mødet indledes kl. 14.00 med et indlæg af Jesper Hougaard Larsen om aktiviteterne i Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde med særligt fokus på Kirkehøjskoleprojektet.
Jesper Hougaard Larsen gav et indlæg om FTS virke og aktuelle projekter – herunder en præsentation af
undervisningsmaterialet Kristus-vejen.
DAGSORDEN

REFERAT

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med de eftersendte tillægspunkter

2.

Orientering fra formanden
 Høringssvar vedr. KAS. Ingen bemærkninger
indkommet til forslaget.
 Afgivelse af høringssvar vedrørende ny
model for udlodning af renteudkast

Ingen bemærkninger

Fastlæggelse af mødedatoer for 2011.

Datoerne blev godkendt.

3.

Ingen bemærkninger til det fremsendte udkast
til høringssvar.

Der skal afholdes 4 ordinære møder. Følgende datoer
foreslås:
 Torsdag den 10. februar kl. 14.00
 Torsdag den 26. maj kl. 14.00
 Torsdag den 29. september kl.14.00
 Torsdag den 17. november kl. 14.00
4.

Planlægning af temamøde med repræsentanter fra
provstiudvalg og distriktsforening vedr.
Stiftsrådets rolle, arbejde og prioriteringer i det
lokale kirkelige arbejde.
Det foreslås, at temamødet afholdes den 3. marts
2011 fra kl. 14-18.

Datoen blev fastlagt til den 3. marts 2011
Udvalgsdeltagere:
Ester Larsen, Paul Verner Skærved, Inge
Dalsgaard og Erik Vind
Udvalget præsenterer programmet på rådets
møde i februar

Det foreslås, at der nedsættes en ad hoc gruppe på 4
personer til at forestå arbejdet.
Det foreslås ligeledes, at gruppen indtænker en
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paneldebat over temaet ”Hvor er folkekirken på vej
hen?”
5.

6.

Ansøgninger
a. Kirken i Farver. Der ansøges om
driftstilskud.
På forrige møde blev beslutningen om
driftstilskud til Kirken i Farver udskudt til der
forventeligt forelå en afklaring om bevilling
fra omprioriteringspuljen.
Der er fortsat ikke en afklaring i forhold til
bevilling fra omprioriteringspuljen. Det
indstilles, at midlerne reserveres, og at
stiftsrådet fortsat afventer.

Rådets endelige afgørelse afventer fortsat
fordelingen af midlerne fra
omprioriteringspuljen.

b. Ansøgning fra sognepræst Jens Pretzmark
Ramskov om støtte til deltagelse i ICOC´s
12. konference i Stockholm og Skt.
Petersborg. Der ansøges om kr. 28.232,00 til
dækning af udgifter til rejse, ophold og
konferencegebyr.

Afvises. Ligger uden for rådets kompetence

Det mellemkirkelige råd
 Stiftets input til årsberetning. Udpegning af
skribenter
 Beslutning om indkøb og distribution af
årsberetning. Det foreslås, at der indkøbes
100 stk., som udsendes til råd og
provstiudvalg efter anmodning.
 Udpegning af repræsentanter til mødet i
februar 2011. Jf. invitation (bilag). Der kan
udpeges 4 personer.


7.

Orientering fra rådet repræsentant, Paul
Verner Skærved.

Orientering fra Biskoppen
 Bispesamråd
 Religionspædagogisk konsulent, stillingen
opslås i Præsteforeningens blad i uge 47

Jesper Hougaard Larsen blev foreslået som
skribent.
Tiltrådt

Ester Larsen, Birte Jacobsen og Inger Lund
deltager. Paul Verner Skærved deltager i sin
egenskab af medlem af rådet. De fraværende
medlemmer tilbydes den sidste plads.
Paul Verner Skærved orienterede om rådets
aktuelle arbejde samt fra konferencen om EU
og Folkekirken som blev afholdt i Vartov den
19.11.2010.

Biskoppen supplerede orienteringen fra mødet
i Vartov og arbejdet i det mellemkirkelige råd.
Biskoppen deltager i bispevielse i London i
den kommende uge. Dernæst deltager han i
møde i Nord- Ost und Mitteleuropäische
Kirchenkonvent. Konventet afholdes i 2011 i
Erfurt i Tyskland og i 2012 i Danmark.
Der er 4 årlige samråd med ministeren.
Følgende punkter blev drøftet:
 Fordeling af stemmevægte ved
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kommende bispevalg
Praktik i præsteuddannelsen og
finansieringen heraf.
Reformationsjubilæet i 2017

Møde i Nationalmuseet for biskopper og
amtmænd og kgl. bygningsinspektører og
øvrige konsulenter om erfaring og holdninger
til renoveringsprojekter.
Konsulentstillingen er opslået og
ansøgningsfristen udløber medio december.

8.

9.

Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 Der foreslås udpeget 3 medlemmer af
Stiftsrådet til ansættelsesudvalget vedr.
religionspædagogisk konsulent
Rapport om folkekirken og registreret
partnerskab
 Fremlæggelse og udarbejdelse af høringssvar
Rapporten findes på Kirkeministeriets hjemmeside.
Linket er medsendt nederst på side 3.

Formanden foreslog; Ester Larsen, Birte
Jacobsen og Ole Sørensen. Forslaget blev
tiltrådt.

Asger Gewecke gennemgik gældende ret og
hovedpunkterne og konklusionerne i
rapporten.
Rapporten stiller 3 spørgsmål:
1. Skal den kirkelige vielse i kirken
fastholdes som hidtil? 11 medlemmer
for, 4 imod.
2. Skal det være muligt at indgå et
juridisk bindende registreret
partnerskab i kirken? 8 for, 6 imod, 1
undlader at stemme.
3. Skal man kunne indgå juridisk
bindende ægteskab for 2 af samme køn
i kirken? For 8, imod 5, 2 der undlader
at stemme
4. Skal man have et autoriseret ritual for
indgåelse af registreret partnerskab i
kirken? For 9, imod 2, 4 undlader
5. Skal præsterne sikres ret til at nægte?
For 15, ingen imod
6. Skal kirkefunktionærerne sikres ret til
at nægte deltagelse? For 0, imod 15.

10.

Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer
af råd og organisationer


Folkekirkens Nødhjælp



Folkekirke og religionsmøde
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Jens Hebsgaard: Ingen mødeaktivitet, men
pressemeddelelse i forhold til
Finanslovsforslagets reduktion af midler til
ulandsarbejde.
Ole Sørensen deltog i mødet på Nyborg
Strand. Spændende og udbytterigt.
Side 3

Birte Jacobsen har deltaget i bestyrelsesmøde i
sidste uge. Sekretariatet flytter til København.
Satsningsområder i 2011 og 12 er fastlagt til
mødet med islam og ny åndelighed.
Den 5. konference – spændende temaer bl. a.
om religiøse bygninger i det offentlige rum og
selvkritik hos muslimer og kristne.


11.

Den fælles kapitalforvaltning

Alle stifter har nu overført deres midler til
depotbanken, som har formidlet dem videre til
de 2 kapitalforvaltere.

Orientering fra nedsatte udvalg under rådet


Kommunikationsudvalget præsenterer oplæg
til kommunikationsstrategi

Der er truffet beslutning om skabelon til
hjemmesiden. Snitflade til intranet, kirken i
farver og stiftsavisen skal lægges endelig fast.
Vedligeholdelsen kommer til at ligge i
stiftsadministrationen. Overvejelser om
journalistisk ankerperson er i gang. Udvalget
vil snarest komme med oplæg til budget for
den samlede kommunikationsindsats i Stiftet.
Siden forventes at gå i luften først i 2011.
Udvalget er indstillet på fungere som
redaktionsgruppe i en periode.

12.

Orientering fra Stiftet
 Status på fælles konsulent til arbejdet med
kostprisberegninger



Revisionsordning

Samarbejdskonstruktionen er godkendt i
ministeriet. Konsulentopgaven løses i stiftet og
er klar til at assistere menighedsrådene lokalt
fra 1. januar 2011.
Der lægges op til en revisionsordning svarende
til det som gælder for alle andre virksomheder.
En sådan ordning kan ikke rummes inden for
de nuværende revisionskontrakter.
Forsøg i Bogense og Assens Provsti

13.

Materiale som fremlægges på mødet
 Nyhedsbrev fra Bryssel
 Kirkeligt nyt om europæiske anliggender

Dagsorden til Stiftsrådsmøde den 25. november 2010

Side 4



Samarbejdsformer i provstierne i Fyens Stift

14.

Invitationer som er udsendt siden sidste møde
 Nordisk religionskonference i Oslo
 Temadag om fattigdom og marginalisering

15.

Eventuelt

15.

Næste møde
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Inger Lund omdelte referat fra
planlægningsmøde vedr. Kirkevandring 31.03
2011 og bad biskop og domprovst reservere
datoen. Der ansøges om midler til annoncering
og forplejning. Ansøgningen behandles
formelt på rådets møde i februar 2011.
Næste møde afholdes torsdag den 10. februar.
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16.

Godkendelse af protokollen
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