
Dagsorden og referat 
 

Stiftsrådet   
Dato: Den 21. oktober 2015 

Kl.: 17:00 

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 

Roskilde 
Følgende deltog i mødet:  

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Jens Arendt, sognepræst Kristian Gylling, sognepræst Lone Balle Olesen, 

sognepræst Kristina Bay. Fra provstierne: Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen 

(Holbæk), Jørgen Revsbech (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Tommy Liechti (Slagelse), Ib Skovgaard 

(Skælskør), Keld Köcher (Tryggevælde), Jan Abel (Stege-Vordingborg) og John Bech Jensen (Greve-Solrød) 

 

Afbud fra: Provst Jens Elkjær Petersen, Kirsten Pilgaard (Roskilde), Per Willemoes (Lejre), Mogens Kessel (Næstved) 

 

Suppleanterne til Kirsten Pilgaard og Mogens Kessel var indkaldt til mødet, men kunne ikke deltage. 

 

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 

 

 Invitation til møde i Folkekirkens Mellemkirkelige 

Råd er indkommet i dag. Medtaget som nyt pkt. 

17 

 

3.  Fotografering af stiftsrådet til hjemmeside v/ Mette 

Andersen 

 

Udskudt til næste møde 

4.  Tema:  

Religionspædagogisk Udvalg  

 

Der afsættes max. en halv time til dette punkt 

 

Suzette Munksgaard, Jes Nysten og Stinna Ahrenst 

orienterede om udvalgets arbejde. Bl.a. om 

dåbskonference i 2016 og Din Tro – Min Tro 

5.  Orientering fra formanden  Formanden henviste til artikler vedr. bekymring 



 om klima i pressen pt. 

 Ensomhed blandt voksne 

 Rapporten ”Menighedsråd på jeres måde” 

 Udviklingsfondens fokus i 2016 er ”Kirke & 

samfund” 

6.  Orientering fra stiftet v/biskoppen 

 

 Der er nu 45 grønne kirker i Roskilde Stift 

 Skabelsestidsgudstjeneste i Domkirken med 

Michael Jarnvig som prædikant. Tak til Stiftsrådet 

for tilskud til bespisning efter gudstjenesten 

 Inspirationskonference ”Kirkens Jorde” om 

bortforpagtede jorde. Hvordan bruger man jorden 

og hvad kunne man tænke sig at bruge dem til 

 DR Kirken viser i november en stribe 

gudstjenester med grøn kirke som tema 

 Besøg af Jørgen Steen Nielsen, journalist fra 

Information om grøn kirke 

 Deltager i klimatopmøde i december – 1. søndag i 

advent 

 Har deltaget i konference hos Kirkefondet – 

”Kirken ude i samfundet” 

 Har også afholdt det årlige møde med 

sygehuspræsterne – takker stiftsrådet for tilskud 

til fx supervision 

7.  Fastlæggelse af endeligt budget for det bindende 

stiftsbidrag 2016 

 

Det endelige budget skal offentliggøres på stiftets 

hjemmeside senest den 1. november 2015 

 

 Bilag 1: Formand, næstformand og biskops forslag 

til endeligt budget 2016 

 Bilag 2: Budgetopfølgning januar-august 2015  

 Bilag 3: Budgetopfølgning januar-august 2015 –

sammenligning med tidligere år 

 Bilag 4: Oversigt over bindende stiftsbidrag – 

overskud og henlæggelser  

 

I forhold til det foreløbige budget fra februar 2016 

besluttede stiftsrådet følgende ændringer: 

120.000 kr. flyttes fra posten ”Virksomhedspræst” til en 

ny post under Kommunikations og Medieudvalg: 

”Sikkerhedsmargin i forbindelse med evt. omlægning af 

kommunikationsområdet”. Udvalget får til opgave, at 

komme med en indstilling til brug af pengene.  

80.000 kr. til Grønt Stiftsudvalg, opdeles i to poster: 

20.000 kr. til ”Støtte til Danske Kirkers Råd” og 60.000 

kr. til ”Udvalgets aktiviteter”. 

20.000 kr. til Folkekirkens Ungdomskor flyttes til posten 

”Øvrige uddelinger”, da den årlige støtte til 

ungdomskoret ophører med udgangen af 2015. 

 

Endeligt budget 2016 blev herefter vedtaget. 

8.  Beslutningspunkt: 

Forslag fra Strategiudvalget om at holde et foredrag sidst i 

Stiftsrådet bakkede op om forslaget og vedtog at 

foredraget skal holdes enten den 25.-26.-27. eller 28. 



januar eller først i februar med en person fra Folkekirkens 

Uddannelses- og Videnscenter   
 

Biskoppen har taget kontakt til FUV, og der vil være 

mulighed for dette. 

 

januar 2016 kl. 17 –20. 

 

Biskoppen oplyste, at rektor for FUV Hans Vium 

Mikkelsen gerne stiller op og vil tage kontakt til Hans 

Vium Mikkelsen for at aftale datoen endeligt. 

9.  Beslutningspunkt: 

Nedsættelse af et udvalg til planlægge fællesmøde for 

stiftsråd 2016 i Roskilde 

 

Biskop, formand og næstformand har foreslået, at man 

kunne overveje at lægge fællesmødet sammen med 

Religionspædagogisk Udvalgs Dåbskonference den 17. 

september 2016, hvis Religionspædagogisk Udvalg er 

indstillet på det.  

 

Det var tilslutning til at fællesmødet blev afholdt samme 

dag som dåbskonferencen den 17. september 2016. 

 

Stiftsrådet vedtog, at strategiudvalget skal arbejde 

videre med at få tilrettelagt dagen.  

 

10.  Orienteringspunkt: 

Fælles kapitalforvaltning  

 

Der skal vælges en suppleant til bestyrelsen for Fælles 

Kapitalforvaltning. Kirsten Pilgaard blev foreslået på 

sidste møde, men hun ønsker ikke at blive valgt. 

 

 

Anders Christensen, Holbæk Provsti, blev valgt. 

11.  Drøftelsespunkt: 

Menighedsrådsvalget 2016 

Punktet udskudt fra sidste møde 

 

Stiftsrådet drøftede evt. engagement i 

menighedsrådsvalget 2016 og besluttede at overlade 

det evt. videre arbejde til kommunikationsudvalget. 

12.  Drøftelsespunkt: 

Evaluering af stiftsrådets møde med udvalgene den 8. 

oktober 2015 

 

Stiftsrådet var tilfredse med mødet og måden det blev 

afviklet på. 

13.  Orienteringspunkt: 

Stiftsdagen den 12. marts 2016 

 

Nyt fra udvalget der skal planlægge stiftsdagen: 

Lone Balle Olesen, Keld Köcher og 

kommunikationsudvalget v/ Bo Nygaard Larsen 

 

Udvalget orienterede fra seneste møde.  

Tema: Engagement, Frivillighed & Empati. 

Har næsten programmet på plads og er i gang med at 

engagere oplægsholdere m.fl. 



14.  Orienteringspunkt: 

Møde i budgetsamrådet den 15. september 2015 v/ Poul 

Nielsen 

 

 Bilag 5: Referat fra mødet  

 

Poul Nielsen orienterede fra seneste møde.  

 

Stiftsrådet drøftede herefter orienteringen. 

 

 

15.  Beslutningspunkt/orienteringspunkt: 

Udvalg 

 

a)  Strategiudvalget 

Kristian Gylling er udtrådt af udvalget. Der skal vælges et 

nyt medlem. 

 

Kristina Bay blev valgt. 

b)  Religionspædagogisk Udvalg 

 

 

 

c)  Kommunikations- og Medieudvalg 

 

Referat fra møde den 10. september 2015 – se DAP  

 

 

d)  Kursusvirksomhed for præster og andet for præster 

 

 

 

e)  Diakoniudvalg 

 

 

 

 

f)  Udvalg for Kirke på Vej 

Kristian Massey Møller er udtrådt af udvalget. Er der 

forslag til nyt medlem?  

 

Stiftsrådet afventer om udvalget melder tilbage, at de 

har brug for endnu et medlem. 

g)  Udvalg for Global Kristendom 

 

 

 

h)  Grønt Stiftsudvalg 

 

 

i)  Udvalg for Reformationsjubilæet 

 

 

 



16.  Drøftelsespunkt 

Status og anbefalinger fra projekt ”Sorggrupper i 

folkekirken” september 2015. 

Sognepræst Charlotte Clante kommer og fortæller om 

projekt ”Sorggrupper i folkekirken”. 

 

 Bilag 6: E-mail af 25. september 2015 fra formand 

for styregruppen Line Bjørn Hansen med notat om 

projektet  

 

Charlotte Clante fortalte om ”sorggrupper i 

folkekirken”. 

17.  Invitation fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd om 

deltagelse i møde 5. – 6. februar 2016 

Global Kristendom får også invitationen og i øvrigt 

medtages invitationen til næste møde. 

18.  Eventuelt  Kristian Gylling mindede om, at han er Roskilde 

Stifts repræsentant i Folkekirkens Nødhjælp. 

Orienterer gerne fra arbejdet 

 Oplæg fra udvalgene til mødet den 8. oktober 

2015 blev efterlyst. Vil blive lagt på DAP. 

 
19.  Næste møde: Den 3. december 2015 

 

Øvrige vigtige datoer: 

 

Stiftsdagen lørdag den 12. marts 2016 

 

 

  



 


