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Referat af: 

Stiftsrådsmødet torsdag den 7. september 2017 kl. 13.00 – 15.30 

Mødedeltagere: Erik Vind, Ester Larsen, Erik Buch, Jørgen Bay Jepsen, Helga Halck Højsager, Mikael 

Krarup, Torben Haarbøl, Grethe Krog Jakobsen, Paul Verner Skærved, Tine Lindhardt, 

Lars Ole Jonssen, Mads Davidsen, Søren Herluf Sørensen, Regina Ljung forlod mødet kl. 

15.00 

Afbud: Jens Hebsgaard, Bente Kaysen, Birte Jacobsen, Søren Herluf Sørensen 

Gæster:  

Fra Stiftet: Pernille Hach  

 

DAGSORDEN   Referat   

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt med tilføjelse af tillægspunkter til punkt 9 

og 13. 

2. Orientering fra formanden 

Landemode og stiftsdag den 30. september 

Stiftsbogen 2017 

Fælles stiftsrådsmøde lørdag den 7. oktober 

2017 i Maribo 

Overdragelse til nyt stiftsråd 

Andet 

 

 

EV opfordrede rådsmedlemmerne til at deltage i 

landemodet 

Stiftsbogen er næsten klar til tryk. Titlen bliver Nye 

rødder – stærke skud. 

Det endelige program vil blive rundsendt til rådet 

med opfordring til at deltage. 

Overdragelse af verserende sager til nyt råd, vil blive 

administreret af administrationen. 

 

 

 

3. Orientering fra biskoppen 

Ledige embeder og nye præster i Fyens Stift – 

herunder evt. strukturovervejelser (fast punkt) 

Reformationsgudstjeneste den 31. oktober 

2017 

Støtte ydet til netværk inden for den afsatte 

ramme 

(fast punkt) 

Evt. høringssvar afgivet siden sidst 

Temaer fra pressen siden sidst (fast punkt) 

Andet 

 

 

 

TL – gennemgik tilgang siden maj og aktuelle 

stillingsopslag. 

 

TL – orienterede om: 

 

Ingen aktuelle strukturprocesser – men de kan opstå 

naturligt i forbindelse med vakancer 

 

Foreløbigt program for reformationsgudstjenesten 

den 31.10. I nyhedsbrevet vil være beskrevet forslag 

til aften klokkeringning den 31.10 

 

Høringssvar afgivet om trosamfundslov, om 

budgetanalyse af IT-kontoret 

 

Konverteringssag fra BT. Præcisering af regler 

overfor provster og tillidsrepræsentanter er sket. 
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Kirkens Døgn og fotokavalkade, der præsenteres på 

stiftsdagen. 

 

Åbent brev fra Danske Kirkers Råd om behandling af 

trosstoffet på DR 

 

Samarbejde om Fyens Stiftstidendes tillæg til om 

Folkekirken, der forventes at udkomme 1. december. 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle 

provstier er nedsat. 

 

4.  Fristiftsforsøg – status fra styregruppen v/ 

Erik Vind og Asger Gewecke 

Da Mikael Krarup er udtrådt af styregruppen 

skal stiftsrådet udpege en ny læg repræsentant  

Forsøgsbeskrivelsen er afleveret til KM ultimo juni 

som beskrevet i resultataftalen. 

Der arbejdes p.t. på at færdiggøre forsøgskataloget, 

der i henhold tidsplanen skal indsendes til 

godkendelse i Kirkeministeriet ultimo oktober. 

 

Der venter en stor kommunikationsopgave i at 

udbrede budskabet om mulighederne i 

fristiftsforsøget og samspillet til 

forsøgslovgivningen. 

 

EV foreslår, at udpegning af nyt medlem til 

styregruppen for fristiftsforsøget afventer det nye råd 

Rådet tiltrådte forslaget. 

 

Rådet vil få eftersendt den nyeste forsøgsoversigt fra 

styregruppen til orientering. Opmærksomheden 

henledes på, at der er tale om et foreløbigt 

arbejdspapir.  

 

TL gennemgik koblingen ml. forsøgslovgivning og 

fristiftsforsøget og understregede i den forbindelse at 

begge tiltag vil være båret af frivillighed. Ingen råd 

vil blive tvunget ind i forsøg. Overskriften på 

fristiftskataloget vil være ”tillid fremfor kontrol”. 

 

EL supplerede, at forsøgslovgivningen er båret at et 

ønske om at lette MR’s arbejde via at løfte 

kompetence opad til f.eks. provstiniveau. 

Fristiftsforsøget er båret af et ønske om også at flytte 

mere kompetence ud til rådene. 

 

5. Udmøntning af midler fra 

omprioriteringspuljen i 2018 

Stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet 

(Ester Larsen) fremlægger principovervejelser 

for udmøntningen i 2018 samt de indkomne 

 

EL – gennemgik de indkomne ansøgninger. Der er 

ønsker for ca. dobbelt så penge som der er midler til. 

Rådet kvitterede for EL’s fremlæggelse og gav 

mandat til, at EL fremlagde synspunkterne fra 
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ansøgninger med henblik på drøftelse og 

mandat fra stiftsrådet i de videre drøftelser i 

budgetsamrådet. 

 

gennemgangen i budgetsamrådet. 

 

 

6.  Organiseringen af det religionspædagogiske 

arbejde efter 1. januar 2018 

Stiftsrådet skal på baggrund af bestyrelsens 

oplæg træffe beslutning om den fremtidige 

organisering af det religionspædagogiske 

arbejde i Fyens Stift herunder de evt. 

budgetmæssige konsekvenser. 

 

 

Rådet tiltrådte, at der arbejdes videre med model 5. 

7. Økonomi  

7.a Bindende stiftsbidrag – forbrug til 1. august 

2017 

Taget til efterretning 

7.b Reformationsfejring – status på økonomi og 

afvikling af signaturbegivenheder 

Taget til efterretning 

7.c Fastlæggelse af tilskud til stiftspræstekonvent 

2018 

Ifølge vedtægten for stiftskonventet skal 

stiftsrådet fastlægge støttebeløbet pr. deltager 

for det kommende år. Det foreslås at tilskuddet 

pr. deltager fastholdes på kr. 2.000,00 og at 

den samlede budgetramme på kr. 190.000,00 

ligeledes fastholdes 

Vedtaget 

7.d Budget 2018 – endelig fastlæggelse  

Formandsskabet fremlægger revideret forslag 

til budget 2018, hvor der er afsat midler til 

nytårskur, fristiftsforsøg, driftsramme til 

studenterpræsterne samt en forhøjelse af den 

samlede ramme til ansøgninger, tilstedeværelse 

på festivaller, dyrskuer, messer m.v.. 

Vedtaget 

Vigtigt, at der sker evaluering af de projekter, som 

støttes af stiftsrådet. 

7.e Evaluering af tilstedeværelse på 

Langelandsfestival og Dyrskue 

Taget efterretning 

 

8. Ansøgninger 

 

a. Kristent-Muslimsk samtaleforum søger om 

støtte til konferencen for kristne og muslimske 

ledere i Danmark 2017. 

 

Stiftsrådet har tidligere støttet konferencens 

afholdelse med kr. 4.000,00. Et støttebeløb vil 

belaste budgettet for det mellemkirkelige 

arbejde. 

 

b. Projekt – Folkekirken som attraktiv 

arbejdsplads søger om kr. 45.000 til deres 

aktiviteter i 2018. 

 

Imødekommet 

 

 

 

 

Afvises. Ansøgningen henvises til 

omprioriteringspuljen, hvor ansøgning også er 
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Stiftsrådet støttede projektet i 2017. 

 

fremsendt til. 

 

9. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Høringer 

Stiftsrådet er høringspart i forhold til ændring 

af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og 

præsteembedekapitalen. Ændringen vedrører 

nye instrumenter til risikoafdækning.  

 

Det er stiftsadministrationens indstilling, at 

ændringen kan tiltrædes, idet der er tale om en 

forsigtig investeringspolitik med begrænset 

risiko. 

Stiftsrådet er høringspart i forhold til 

betænkning 1567 om en fremtidig valgform til 

menighedsrådsvalg i folkekirken. 

Det er biskoppens og stiftsadministrationens 

indstilling, at betænkningens anbefalinger kan 

tiltrædes. 

 

Indstillingen blev tiltrådt 

 

 

 

 

 

 

Indstillingen blev tiltrådt 

10. Orientering fra de af rådet udpegede 

medlemmer af råd og organisationer 

 

 Det mellemkirkelige råd 

 Økumenisk Forum/ Danske Kirkers råd 

 Folkekirkens Nødhjælp 

 Folkekirke og religionsmøde 

 Den fælles kapitalforvaltning 

 Budgetsamrådet (udgår jf. punkt 4) 

 

 

 

 

PVS – redegjorde for det mellemkirkelige råds ønske 

om midler til fuldt kontingentbidrag 

Udgår 

Intet at bemærke 

TL meddelte, at hun skal udpege en ny repræsentant 

til F&R, da Jesper Hougaard er udtrådt 

EB – gav status fra bestyrelsen for stifternes fælles 

kapitalforvaltning og fra kapitalforvalterne. 

 

11. 

 

Orientering fra nedsatte udvalg og 

bestyrelser under rådet 

 

 Kommunikationsudvalg 

 Kirke, religion og mission 

 Bestyrelsen for det 

religionspædagogiske arbejde i Fyens 

Stift (udgår jf. punkt 5) 

 

 

Næste møde er den 13. september 

Næste er den 28. september 

 

12. Orientering fra Stiftet 

 Stiftsrådsvalg – læge og præster 

 Evalueringsrapport og videoer fra 

 

Valget pågår p.t. 

Ligger på hjemmesiden 
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projekt ”Kirken på landet” 

 

13. Invitationer 

 Fællesmøde for alle stifter lørdag den 

7. oktober 2017  

 

 Konference for kristne og muslimske 

ledere den 11. november 2017 

 Landsforeningens konference for 

provstiudvalgsmedlemmer den 30. 

september 2017 

 Landemodegudstjeneste og stiftsdag 

den 30. september 2017 

 Reformationsgudstjeneste i Odense 

Domkirke den 31. oktober 2017 

 Invitation til økumenisk seminar og 

jubilæumsgudstjeneste fra Danske 

Kirkers Råd og det Mellemkirkelige 

Råd 

 

 

Endeligt program er eftersendt. Ingen havde 

mulighed for at deltage 

Ingen havde mulighed for at deltage 

Orientering 

Orientering 

Orientering 

 

TL – opfordrede interesserede til at deltage 

14. Kommende møder 

Onsdag den 8. november 13.00 -15.30 

(Konstituerende møde for nyt råd) 

 

Foreløbig fastlæggelse af møder i 2018 

Følgende datoer foreslås: 

Onsdag den 21. februar fra kl. 13.00 -15.30 

Onsdag den 2. maj fra kl. 13.00 – 15.30 

Onsdag den 5. september fra kl. 13.00 -15.30 

Onsdag den 14. november fra kl. 13.00 – 15.30 

(OBS – datoer skal tiltrædes af nyt råd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Eventuelt 

 

 

TH – omdeling af materiale fra Nyborg Museum om 

reformationsfejringsaktiviteter. 

 

GKJ – spurgte til fotografruten i forbindelse med 

Kirkens Døgn. 

 

EL – opfordrede til at det nye råd overvejer at øge 

mødekadencen med 2 yderligere møder årligt. 

 

Rådet takkede hinanden for samarbejdet i 

valgperioden. 
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16. Godkendelse af protokollen  

 


