
Dagsorden og referat 
 

Stiftsrådet   
Dato: 1. september 2021 

Kl.: 17:00-20.30 

Sted: Landemodesalen 

Følgende deltog i mødet:  

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen. Fra provstierne: 

Erik Johannes Larsen, (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen 

(Holbæk), Peter Nielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse) og Benny Hansen 

(Stege-Vordingborg)  

 

Stedfortrædere: 

 

Afbud fra: sognepræst Lone Balle Olesen, sognepræst og provst Anna Helleberg Kluge, Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens 

Kessel (Næstved) og Marianne Hauge (Greve-Solrød) 

 

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

Andersen  

 

1.  Velkomst v/formand Bodil Therkelsen 

 

Formanden bød velkommen 

2.  Orienteringspunkt: 

Godkendt referat fra sidste møde  

 

• Bilag 1: Referatet fra stiftsrådsmødet den 18. maj 

2021  

 

 

Ingen bemærkninger 

3.  Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Liturgiudvalget har et forslag til nyt medlem – medtages som 

nyt punkt 13 C 

4.  Tema: 

Stiftsrådets evaluering af den forløbne 

stiftsrådsperiode  

 



 

Strategiudvalget udsendte den 20. januar 2021 

spørgeskemaer til udvalgene med frist for svar den 

15. juni 2021. Udvalgenes svar kan ses i stiftsrådets 

grupperum: 

 

Strategiudvalget - tilbagemeldinger fra udvalg - Alle 

dokumenter (kirkenettet.dk) 

 

(mappen umiddelbart under mappen med materiale til 

mødet den 1. september 2021) 

 

• Bilag 2: Strategiudvalget sammenskrivning, 

input og anbefalinger - eftersendes/udgår 

 

 

Der vil være gruppedrøftelser af disse temaer: 

 

• Kommunikation 

• Samarbejde udvalgene imellem 

• Fremtidig struktur 

 

 

Formanden præsenterede gruppearbejde, hvorefter 

stiftsrådets medlemmer fordelte sig i 3 grupper og drøftede 

spørgsmål fra Strategiudvalget. 

 

Stiftsrådet drøftede herefter gruppearbejdet. 

 

Materialet bliver skrevet sammen og drøftet på det 

kommende stiftsrådsmøde. 

 

 

  

 

5.  Beslutningspunkt 

Omprioriteringsansøgningerne 2022 

 

Forberedelse af Poul Otto Nielsen til møde den 16. 

september 2021 i Kirkeministeriet om 

omprioriteringsansøgningerne  

 

• Bilag 3: Link til omprioriteringsansøgningerne 

2022 – også sendt til stiftsrådet med e-mail af 

17. maj 2021  

• Bilag 4: Kirkeministeriets slides om 

omprioriteringspuljen  

•  

 

 

 

Stiftsrådet gennemgik de 9 ansøgninger og besluttede at 

støtte ansøgning nr. 1, 2, 6, 7 og 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Orienterings- og beslutningspunkt: 

Bindende stiftsbidrag 2021 

 

a) Budgetopfølgningen blev taget til efterretning 

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/strros/Mder/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsites%2froot%2fGrupperum%2fstrros%2fMder%2f2021%2d09%2d01%2fStrategiudvalget%20%2d%20tilbagemeldinger%20fra%20udvalg&FolderCTID=0x0120000A0DAB91C2E8CA44B4D405E5C57C31BF
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/strros/Mder/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsites%2froot%2fGrupperum%2fstrros%2fMder%2f2021%2d09%2d01%2fStrategiudvalget%20%2d%20tilbagemeldinger%20fra%20udvalg&FolderCTID=0x0120000A0DAB91C2E8CA44B4D405E5C57C31BF
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/strros/Mder/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsites%2froot%2fGrupperum%2fstrros%2fMder%2f2021%2d09%2d01%2fStrategiudvalget%20%2d%20tilbagemeldinger%20fra%20udvalg&FolderCTID=0x0120000A0DAB91C2E8CA44B4D405E5C57C31BF
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/strros/Mder/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsites%2froot%2fGrupperum%2fstrros%2fMder%2f2021%2d09%2d01%2fStrategiudvalget%20%2d%20tilbagemeldinger%20fra%20udvalg&FolderCTID=0x0120000A0DAB91C2E8CA44B4D405E5C57C31BF


 

a) Budgetopfølgning 2021 

 

• Bilag 5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 

 

b)  Ansøgning fra kommunikationsudvalget om 

overskridelse af budgettet 2021 

• Bilag 5 b: Kommunikationsudvalgets 

orientering  

 

 

 

b) Bortfalder – da 300.000 kr. tidligere er overført fra 

RSRUs midler til gerontokonsulent til 

kommunikationsudvalget 

 

 

7.  Beslutningspunkt 

Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det 

bindende stiftsbidrag 

 

Stiftsrådet har i 2021 afsat 150.000 kr. på budgettet 

til øvrige projekter. 

 

• Bilag 6: Notat over bevilget støtte 2021  

 

a) Ansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor om 

støtte på 25.000 kr. til at gennemføre et 

alsangsarrangement i Domkirken lørdag den 

28. maj 2022 under Himmelske Dage 

 

Biskop og formand indstiller, at ansøgningen 

imødekommes 

 

• Bilag 7: E-mail af 4. juni 2021 med 

ansøgningen  

 

b) Ansøgning fra sognepræst Helle Brink om 

ændret brug af midler til netværk for kristen 

spiritualitet. 

 

Stiftsrådet besluttede på stiftsrådsmødet den 

21. oktober 2021, at netværket ikke skulle 

have en særskilt post på budgettet, men at 

udgifterne finansieres af ”Øvrige uddelinger”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Stiftsrådet godkendte den ændrede brug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biskop og formand indstiller, at stiftsrådet 

godkender den ændrede brug af midler. 

 

• Bilag 8: E-mail af 6. august 2021 med bilag fra 

Helle Brink  

 

c) Ansøgning om ca. 189.000 kr. til fejring af 

stiftets 1000 års jubilæum  

Biskop og formand indstiller, at ansøgningen 

imødekommes. 

 

• Bilag 9 a og 9 b: Ansøgning og budget 

 

d) Ansøgning fra domorganist og korledere ved 

Roskilde Domkirke om støtte til at invitere 

Saint Patrick`s Cathedrals Pigekor til at 

deltage i fejringen af Sjælland Stifts 1.000 års 

jubilæum. 

Udgiften er beregnet til 41.750 kr. og man vil 

være taknemmelig for det beløb, der er 

mulighed for at støtte med. 

 

Biskoppen anbefaler, at man støtter med det 

halve beløb. 

 

• Bilag 10: E-mail af 13. august 2021 med 

ansøgningen  

 

 

 

 

c) Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen 

med op til 190.000 kr.  Udgift til kor fra Irland deles 

med domkirken.  

 

 

 

 

 

d) Bortfalder, jf. ovenstående beslutning. Domkirken får 

tilsendt et svar.  

  

8.  Orienteringspunkt: 

Himmelske Dage 

v/ domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen 

 

 

Domprovsten orienterede om status – har ansat en fuldtids 

kommunikationsmedarbejder, finansieret af Ole Kirks Fond. 

 

Det tegner til at blive et meget spændende program. Mange 

interessante personer er indbudt til at være med. 

 

Skal snart i gang med at planlægge åbningsgudstjeneste 

m.v. 

 



Forventer 400 programpunkter i løbet af 3 ½ dag – 

herudover Mulighedernes Marked 

 

Himmelske Dage - 26-29 maj 2022 

 

9.  Orienteringspunkt 

Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen 

 

Der har været møde i bestyrelsen den 20. maj 2021 

 

• Bilag 11: E-mail af 9. juli 2021 fra Århus Stift 

med delvis referat af møde den 20. maj 2021  

 

 

Kirsten Vej Petersen orienterede om seneste nyt 

 

 

10.  Orienteringspunkt 

Samskabelse – kun skriftlig orientering, se bilag. 

Der vil dog være mulighed for at stille spørgsmål, 

 

• Bilag 12: Samskabelsesnotatet  

 

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning og biskoppen 

orienterede kort om samskabelse i stiftet. 

11.  Beslutningspunkt: 

Invitation til liturgikonference lørdag den 13. 

november 2021 kl. 10-13 i Fredericia 

 

Invitationen er også videresendt til Liturgiudvalget. 

 

• Bilag 13: E-mail af 20. august 2021 fra 

Haderslev Stift  

 

 

Stiftsrådet besluttede at overlade alle pladserne til 

Liturgiudvalget. 

 

 

12.  Orienteringspunkt 

Fællesmøder for stiftsrådsformænd i 2022 og 

fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer den 5. marts 

2022 

 

• Bilag 14: Brev af 2. juli 2021 fra Fyens Stift 

med orientering om datoer  

 

 

Stiftsrådet tog datoer til efterretning. 

13.  Beslutningspunkt 

Udvalg 

 

a) Udvalg for præstekurser:  

 

 

 

 

https://www.himmelskedage.dk/
https://www.himmelskedage.dk/


Ulla Pierri Enevoldsen ønsker at udtræde af Roskilde 

Konvents bestyrelse  

• Bilag 15: Anmodning om udtræden 

 

b) Diakoniudvalget: 

Diakoniudvalget ønsker, at sognepræst Peter Borring 

fra Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge Pastorat 

indtræder som medlem af diakoniudvalget 

 

• Bilag 16: Diakoniudvalgets brev af 7. juli 2021 

 

c) Liturgiudvalget: forslag til nyt medlem 

 

a) Stiftsrådet tog til efterretning, at Ulla Pierre 

Enevoldsen udtræder af Roskilde Konvents bestyrelse 

 

 

b) Stiftsrådet godkendte, at Peter Borring indtræder som 

medlem af diakoniudvalget 

 

 

 

 

c) Stiftsrådet tog til efterretning, at Lisbeth Jacobsen er 

udtrådt af udvalget og at Henrik Bundgaard Nielsen 

indtræder i Liturgiudvalget. Stiftsrådet foreslår 

udvalget at supplere med endnu et lægt medlem. 

 

14.  Orienteringspunkt 

Udvalg 

 

Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets 

side på DAP, når vi modtager dem. 

 

a) Strategiudvalget v/Peter Fischer-Møller, Bodil 

Therkelsen, Kirstine Arendt og Poul Otto Nielsen 

 

 

b) Religionspædagogisk Udvalg v/ tovholdere Kirsten 

Vej Petersen og Keld Köcher og formand Jens Elkjær 

Petersen 

 

c) Kommunikations- og Medieudvalg 

v/ Peter-Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander 

Christiansen, Bodil Therkelsen, Keld Köcher, Peter 

Nielsen og Marianne Hauge 

 

 

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for 

præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen 

 

e) Diakoniudvalg v/tovholder Mogens Kessel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Har bevilget tilskud til stiftets kirke/skoletjeneste og 

har skudt konfirmandtræf 2022 i gang på mødet den 31. 

august 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

f) Udvalg for Kirke på Vej v/tovholdere Peter Fischer-

Møller, Anna Kluge og Benny Hansen 

 

 

g) Udvalg for Global Kristendom v/tovholdere Peter 

Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, 

Lone Balle Olesen og Mogens Kessel 

 

 

h) Grønt Stiftsudvalg v/tovholdere Bodil Therkelsen, 

Marianne Hauge og Erik Larsen 

 

 

i) Liturgiudvalg v/ Anne-Sophie Olander 

Christiansen, Lone Balle Olesen og Kirsten Vej 

Petersen 

 

Der har været møde den 15. juni 2021 

Kommende møde er den 28. september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Orientering fra stiftet v/biskoppen 

 

Biskoppen orienterede om: 

• Ny kirkeminister – Ane Halsbo Jørgensen. Ser frem til 

godt samarbejde 

• Glæde over at stort set alle Corona restriktioner er 

væk og håber ikke at der kommer en ny bølge corona i 

løbet af efteråret 

• Besøg af 10 præster fra Rügen om ca 14 dage – skal 

rundt i Absalons fodspor 

• Tager i dag hul på sidste år som biskop 

• Regner med at bispevalget er afviklet inden Skt. Hans 

2022 

16.  Orientering fra formanden  

 

Formanden orienterede om: 



• Eget menighedsrådet er blevet en del af et nyt 

pastorat – Raklev-Røsnæs. Stilling slås op med en ny 

præst med bopælspligt 

• Ny befolkningsrapport om religiøsitet – folk går op i at 

kirkegårde er velpassede  

17.  Eventuelt • Snak om næste møde, som er dette stiftsråds sidste  

18.  Kommende møder og øvrige vigtige datoer: 

 

Stiftsdag i Roskilde Kongrescenter den 11. september 

2021 

 

Stiftsrådsmøde den 12. oktober 2021 kl. 17-20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


