Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00 -17.00
Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente
Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael Krarup, Erik Buch, Torben Hårbøl, Jørgen Bai
Jepsen, Mads Davidsen, Lars Ole Jonssen, Søren Herluf Mohr Sørensen, Paul Verner
Skærved, Birte Jacobsen
Henrik Wigh Poulsen deltog fra kl. 14.30
Grethe Jakobsen forlod mødet kl. 16.00
Afbud:
Fra Stiftet:

Jens Hebsgaard
Asger Gewecke, Pernille Hach, Marianne Hyrlov

DAGSORDEN

REFERAT

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Orientering fra formanden
 Støtte til temadag om dannelse
 Temamøde om styringsstruktur i Vartov
 Stiftmiddelregnskab
 Pressehenvendelser

Formandsskabet har besluttet at støtte den
temadag om dannelse, som kommer i kølvandet
på biskoppernes konference om dannelse i 2013.
EV og TL orienterede kort fra mødet og deres
fælles debatindlæg.
EV og AWG orienterede kort om
stiftsmiddelregnskabet for 2013.
Formanden har på stiftsrådets vegne underskrevet
og godkendt regnskabet.
Regnskabet vil blive tilgængeligt på
hjemmesiden.
Der var enighed om, at formandsskabet udtaler sig
på rådets vegne ved henvendelser fra pressen.

3.

Orientering fra biskoppen
 Provstemode
 Reformationsfejring
 OUH
 Kirketælling
 Øvrige pressehistorier siden sidste møde
 Landemode 2014
 Juni-nyhedsbrev

TL orienterede fra provstemodet i april.
Dagsordenen var præget af ”driftspunkter”.
Arbejdet vedr. reformationsfejring fortsætter. Det
fynske udvalg har haft besøg af Niels Henrik
Arendt.
Kirkerum på nyt OUH – afventer den politiske
behandling i regionsrådet. TL har tilkendegivet, at
Folkekirken er indstillet på afholde udgifter til
såvel etablering og drift. Den oprindelige
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ansøgning til regionsrådet går med referatet ud til
orientering.
TL orienterede om kirketællingsprocessen. Det er
første gang, der er foretaget en så stor kirketælling
i Fyens Stift. Der er talt på gudstjenester og
kirkelige handlinger. Der er ikke talt på
aktiviteter.
Der er kommet rigtig mange tal ind som nu
bearbejdes med henblik på offentliggørelse i
starten af juni. Biskoppen glæder sig over at så
mange sogne har fulgt opfordringen om at tælle.
Der udsendes nyhedsbrev til alle menighedsråd
om resultaterne og biskoppens bemærkninger til
tallene og ikke mindst til, hvordan man lokalt kan
arbejde videre med tallene.
Biskoppen efterlyser input til Landemode 2014 –
såvel til form som til indhold.

4.

Opsamling fra temamødet den 3. februar 2014
– Stiftsrådets visioner og mål for valgperioden.
Formandsskabet fremlægger sit arbejde, som er
sket med udgangspunkt i materiale og noter fra
mødet i februar.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning

EV redegjorde for de valgte fokuspunkter:
- Flere i kirke
- Dåbsoplæring
- Diakoni og frivillige
- Skoletjeneste/skole-kirke og kirkelig
undervisning
Det foreslås, at der nedsættes et aktivitetsudvalg
på 3 personer.
Der foreslås en ”fast” kadence/ struktur på de
aktiviteter, man ønsker gennemført for at
understøtte de valgte fokuspunkter.
TL gennemgik forslaget til strukturen og knyttede
bemærkninger til årene fra 2015 – 2018.
Der var enighed om forslaget til struktur og de
foreslåede fokuspunkter.
Jørgen Bai Jepsen, Mikael Krarup og Helga
Højsager meldte sig til udvalget.

5.

Politik for støtte til konventer og netværk
Udskudt punkt fra mødet i februar
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Det blev på februarmødet besluttet, at punktet
skulle drøftes i sammenhæng med drøftelsen af
rådets visioner og mål for valgperioden
Erfaringsudveksling og faglig sparring blandt
præster (og organister) i netværks- eller
konventsform vinder frem. Der lægges op til, at
stiftsrådet drøfter og evt. beslutter principper for
hvordan rådet kan og vil understøtte sådanne
initiativer.

6.

Høring – betænkning 1544
Stiftsrådet er høringspart og høringssvar skal
drøftes og formuleres. Betænkningen er udsendt til
rådet lige efter påske. Høringsfristen er den 31.
maj
Der vil blive lagt op til udformning af et
høringssvar, hvor der tages stilling et
betænkningens anbefalinger og enkelte temaer.
Det endelig høringssvar sendes til rådets
kommentering og godkendelse lige op til fristen
den 31. maj.
Som oplæg til drøftelsen er medsendt høringssvar
fra Distriktsforeningen og Grundtvigs Forum.
På stiftets hjemmeside ligger flere debatindlæg og
høringssvar.

Forslaget blev drøftet sammen med forslag til
politikformulering.
Der var enighed om,
-at der reserveres en pulje i budgettet til formålet i
2015 på kr. 50.000. Beslutningen evalueres efter 1
år.
-at biskoppens anbefalinger skal forelægges
stiftsrådet til godkendelse
- at forslaget til politikformulering accepteres

Udformning af høringssvar blev drøftet.
Temaerne i drøftelsen var:
Fællesudvalg
Udvalg
- Indre anliggender
- Økonomi
Udvalgets sammensætning
Bispekollegium
Bloktilskud
Økonomi for anderledes struktur
Sekretariat for et fællesudvalg
Høringsperiode og tidspunkt
Valgmetode for lægemedlemmer
Sekretariatet udarbejder på baggrund af drøftelsen
udkast til høringssvar. Udkastet sendes til
godkendelse i rådet inden afsendelse

http://www.fyensstift.dk/biskoppen/fremtidensfolkekirke/
7.

Medlemsskab af Danske Kirkers Råd
Spørgsmålet blev debatteret.
Ny drøftelse om medlemskab
På rådets møde i februar blev det besluttet ikke at
forny medlemsskabet af Danske Kirkers Råd.
På foranledning af en henvendelse fra Danske
Kirkers Råd lægges der op til en fornyet drøftelse
af medlemsskabet. Kopi af korrespondancen med
Dansk Kirkers Råd vedlægges.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning

Rådet noterede den åbenhed, der var kommet i
udmeldingen fra Danske Kirkers Råd om
fortolkningen af vedtægten.
Forinden stiftsrådet foretager evt. ændring af
beslutningen fra februar 2014, inviteres en
repræsentant for Danske Kirkers Råd til
Stiftsrådets møde i september 2014 med henblik
på en uddybende drøftelse af spørgsmålet mellem
vedtægtens formulering om lige vilkår og
Grundlovens §4
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8.

Indstilling og handlingsplan fra ad hoc
udvalget for kirke, religion og mission.

Handlingsplanen fremlægges på mødet

Ad hoc udvalget indstiller:
 at udvalget gøres permanent med det
oprindelig foreslåede kommissorium
 at handlingsplan for 2014 godkendes

Indstillingen blev fulgt

9.

Orientering fra nedsatte udvalg under rådet
Punktet udsættes
 Kommunikationsudvalg
 Ad hoc udvalget kirke, religion og mission
 Bestyrelsen for den religionspædagogiske
konsulent

10.

Orientering fra de af rådet udpegede
medlemmer af råd og organisationer






11.

12.

Punktet udsættes
Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirke og religionsmøde
Det mellemkirkelige Råd
Den fælleskapital forvaltning
Budgetfølgegruppen

Orientering fra Stiftet
 Status på KAS – GIAS
 FLØS
Ansøgninger
 Church of Love søger om støtte til deres
årlige missionskonference/ sommerstævne
i 2014. Der søges om kr. 15.000,00
 Sognepræst i Dreslette-Helnæs Pastorat
Anders Lundbeck Rasmussen søger om
støtte til dækning af udgifter på kr.
7.300,00 vedr. studieophold i Oxford.
 Biskoppen over Århus Stift søger
Stiftsrådet om støtte på kr. 15.000,00 til
arrangementet ”Teologiens Døgn i
Århus”. Arrangementet blev afholdt i april
2014
 ”Lyt til danske salmer”. Projektet som
omhandler indspilning af alle salmer i
DDS til gratis streaming ansøger om støtte
på kr. 25.000,00.
 Ansøgning fra sognepræst Torkil Jensen
om støtte til studietur til Wittenberg. Der
søges om 950 EURO

Punktet udsættes

Afvises. Ansøgningen henvises til
migrantprojektets driftsramme
Afvises. Ansøgningen henvises til biskoppen

Afvises

Afvises. Salmebogen ligger allerede tilgængeligt
på nettet. Ansøgningen er tidligere afvist af rådet

Ansøgningen i mødekommes
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13.

Invitationer
Ingen invitationer er modtaget.

14.

Næste møde

15.

Ordinært møde den 10. september.
Mødet den 26. november 2014 må desværre flyttes
tilbage til den oprindelige dato den 19. november
2014.
Eventuelt

Intet at bemærke

Mødet var slut kl. 17.15
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16.

Godkendelse af protokollen
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