
  

 Dagsorden og referat 
 

Stiftsrådet   
Dato: 14. marts 2017 

Kl. 16.00-17.00: Besøg på stiftsbiblioteket 

Kl. 17.00-19.30: Stiftsrådsmøde 

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde 
Følgende deltog i mødet:  

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Oleander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst 

Kristian Gylling, sognepræst Kristina Bay. Fra provstierne: Kirsten Pilgaard (Roskilde), Per Willemoes (Lejre), Kirsten Vej 

Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Tommy Liechti (Slagelse), Ib 

Skovgaard (Skælskør), Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens Kessel (Næstved), Jan Abel (Stege-Vordingborg) og John Bech 

Jensen (Greve-Solrød) 

 

Kristina Bay og Bodil Therkelsen deltog i mødet fra kl. 17 – selve stiftsrådsmødet. 

 

Afbud: sognepræst Lone Balle Olesen, Anders Christensen (Holbæk) og Jørgen Revsbech (Ods og Skippinge) 

 

Fra stiftsadministrationen deltog: stiftskontorchef Helle Saxil Andersen, fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette 
Andersen 
 

 

1.  Velkomst v/ formanden 

 

Formanden bød velkommen 

2.  Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordene blev godkendt  
 

3.  Tema:  
Besøg på stiftsbiblioteket v/stiftsbibliotekar 

Hans Michelsen 
Adresse: Dr. Margrethesvej 14, 4000 Roskilde 
(parkering på Dr. Margrethesvej eller Kvicklys 
store parkeringsplads – meget tæt på) 
Der er ca. 10-15 minutters gang fra 

stiftskontoret. Mødested: i forhallen mellem 
café og musikbibliotek – man går lige frem, når 

 
Stiftsbibliotekar Hans Michelsen fortalte om stiftsbiblioteket og 

fremviste bøger 



  

man ankommer til biblioteket (ikke indgangen 
til højre, hvor der også er borgerservice) 

4.  Orientering fra formanden  Undren over DRs opfattelse af hvad folkekirke er – fx at man 
er optaget når man er født i Danmark 

 

5.  Orientering fra stiftet 
 

 Stiftsmøde den 25. marts 2017 – pt. 471 tilmeldte 
 Stiftsårbogen er sendt ud / på vej 

 27. marts kl. 14 – invitation til plantning af æbletræer på 
Stændertorvet. Projektet ”Plant håb i verden” 

 Årsrapporten er sendt til Kirkeministeriet og bliver 
offentliggjort snarest muligt 

 Pt. begrænsninger i stiftets formidling pga. 
kommunikationskonsulentens sygemelding – fx mht. 

opdatering af hjemmeside o.a. 

6.  Forberedelse til i budgetsamråd vedr. 
Fællesfonden den 23. marts 2017 - 
omprioriteringspuljen 
 

 Bilag 1: Kirkeministeriets e-mail af 10. 
februar 2017 med indstillingsnotat 
vedrørende omprioriteringspuljen og 
budget for fællesfonden 2017, endelig 
version  

 Bilag 1 b: mail fra Kirkeministeriet af 10. 
marts 2017 med følgebrev, dagsorden, 
udkast til rammenotat og notat om 
udviklingsfonden 

 Bilag 1 c: Kirkeministeriets opdaterede 
notat af 13. marts 2017 om 
udviklingsfond 2018  

 

 
Formanden gennemgik bilagene og orienterede kort om 
omprioriteringspuljen og udviklingsfonden. 
 

Poul Nielsen orienterede om, at det der skulle have været drøftet 
på dagens møde, nemlig omprioriteringspuljen, ikke er aktuelt, da 
der først kommer ansøgninger i slutningen af året. 
 
Stiftsrådet besluttede, at Poul Nielsen på budgetsamrådet skal 

anbefale, at udviklingsfondens tema for 2018 skal være ”en 
gæstfri folkekirke”. 
 
Stiftsrådet drøftede desuden fællesfondens budget for 2018. 
 

7.  Beslutningspunkt: 
Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det 
bindende stiftsbidrag  
 

Bilag 2: Oversigt over bevilgede/udbetalte 
støttebeløb 2017  

 

a) Ansøgning fra sognepræst Helene 

 
 
 
 
 
 
 

a) Stiftsrådet besluttede, at udskyde endelig afgørelse til 



  

Rasmussen om støtte på 501.200 kr. til 
ansættelse af en grøn konsulent i Roskilde Stift 
2017-2019  
 

 Bilag 3: E-mail af 2. marts 2017 med 
ansøgningen  

 Bilag 4: Anbefaling af ansøgningen fra 
Grønt Stiftsudvalg  

b) Ansøgning fra Landsforeningen af 
Menighedsråd om støtte på 10.000 kr. til 
Folkekirkemødet 2017. 
 

 Bilag 5: Ansøgningen af 22. februar 2017  

 

næste møde og bede udvalget uddybe deres ansøgning, 
herunder alternative muligheder for mindre støttebeløb. 
Stiftsrådet er ikke umiddelbart indstillet på, på nuværende 
tidspunkt, at give tilsagn om det ansøgte beløb  

b) Stiftsrådet besluttede at yde støtte som ansøgt 
  
 
 
Kirsten Pilgaard forlod mødet inden behandling af punkt b) 
 
 

8.  Beslutningspunkt/Orienteringspunkt 
 
Ansøgning fra Himmelev Sogns Menighedsråd 
om lån af stiftsmidlerne på 28,3 mio. kr. 

 
 Bilag 6: Ansøgningen af 7. marts 2017 fra 

Roskilde Domprovsti på vegne af 
menighedsrådet  

 Bilag 7: Retningslinjer for bevilling af lån 

af stiftsmidlerne  
 

 
 
Stiftsrådet fastholder tilsagn om bevilling af lån i op til 30 år. 
  

 
 
 

9.  Orienteringspunkt: 
Udvalg 
 

a) Strategiudvalget 
 
Udvalget havde møde den 3. marts 2017 – 
referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager 
det. 
 
 
b) Religionspædagogisk Udvalg 
  
c) Kommunikations- og Medieudvalg 
 

 
 
 

a) - 
b) - 
c) - 
d) - 
e) - 
f) - 
g) Bodil Therkelsen anbefaler at holde øje med udvalgets referat 
og gøre brug af stiftets flygtninge- & asylpræst Michael Rønne 
Rasmussen.  
h) - 
i) - 



  

 
d) Kursusvirksomhed for præster og andet for 
præster 
 
e) Diakoniudvalg 
 
Referat fra møde den 24. februar 2017 – se DAP 
 
f) Udvalg for Kirke på Vej 
 
g) Udvalg for Global Kristendom 
 
Udvalget havde møde den 28. februar 2017 – 
referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager 
det. 
 
h) Grønt Stiftsudvalg 
 

Udvalget havde møde den 28. februar 2017 – 
referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager 
det. 
 
i) Udvalg vedr. Reformationsjubilæet 

 
 

10.  Drøftelsespunkt: 
Stiftets vision/mission – gæstfrihed 
 

Nyt fra strategiudvalget og Poul Nielsen, der 
arbejder videre med stiftets vision/mission og 
gæstfrihed 
 
(formanden har sendt forslag rundt til 

stiftsrådets medlemmer pr. mail)  
 

 
 
Stiftsrådet drøftede strategiudvalgets oplæg og besluttede, at 

strategiudvalget og Poul Nielsen arbejder videre med forslaget. 
Herunder høring af stiftsrådets øvrige udvalg.  
 
Stiftsrådsmedlemmernes kommentarer sendes skriftligt til 
strategiudvalget.  

 
 

11.  Eventuelt  

 

12.  Næste møde: 
 

 



  

Foredrag med Hans Vium Mikkelsen og 
efterfølgende stiftsrådsmøde den 1. juni 2017 
 
Øvrige vigtige datoer: 
 

 Stiftsdagen lørdag den 25. marts 2017 
 Skt. Johannes Landemode onsdag den 21. 

juni 2017 
 Stiftsrådsmøde 5. september 2017 – 

budgetmøde  
 Stiftsrådets møde med udvalgene 3. 

oktober 2017 
 Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer 7. 

oktober 2017 i Maribo 
 Stiftsrådsmøde 23. november 2017 

 
 



  

 


