Dagsorden og referat
Stiftsrådet

Dato: 2. december 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, sognepræst Mette
Marbæk Johansen, sognepræst Freja Boe-Hansen og sognepræst Martin Leif Ishøy
Fra provstierne: Eigil Jógvan Waagstein (Roskilde), Claus Carmel (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen
(Kalundborg), Jan Eberholst (Holbæk), Henrik Danielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe Vincentz
Schiøtt (Slagelse), Jan Østerskov (Tryggevælde), Poul Sandberg (Næstved), Sonja Andersen (Stege-Vordingborg) og
Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød)
Fra stiftsadministrationen deltog: Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen, fuldmægtig Tine Dreier, afdelingsleder Mette
Andersen
1.

Velkomst v/formanden
Formanden bød velkommen og opfordrede til at andre stiftsrådsmedlemmer af og til bød velkommen.

2.

Orienteringspunkt:
Godkendt referat fra sidste møde
• Bilag 3: Referatet fra stiftsrådsmødet den 12. oktober 2021
Afventer tilbagemelding fra Kirke på Vej vedr. digital satsning.

3.

Godkendelse af dagsorden
Der er 2 x punkt 4 – dette bliver rettet efterfølgende. Bliver herefter kaldt 4a og 4b.
Det blev vedtaget at ansøgning om tilsagn om op til 100.000 kr. til at få Ely-dokumentet til Danmark i forbindelse med stiftsjubilæet
blev behandlet på dette møde. Ansøgningen kan sættes på dagsordenen som punkt 5 b.

4.

A Tema:

1. Orientering om stiftsrådets arbejdsform og samarbejde med udvalg, netværk og andre i perioden 2017-2021
2. Orientering om evalueringsproces vedr. stiftsrådets arbejdsform
3. Forslag til justeringer
Bilag 4: Anbefalinger fra det tidligere stiftsråd
Biskoppen og Bodil Therkelsen orienterede om oplægget.
Stiftsrådet besluttede, at struktur og udvalg drøftes mere indgående, når der er tiltrådt en ny biskop. Indtil videre har nye og
genvalgte stiftsrådsmedlemmer mulighed for at indtræde i de udvalg, som de er nysgerrige på.
Til februar-mødet oplyser hvert medlem oplyser hvilke udvalg man ønsker at indtræde i.
Stiftsrådets mission & vision bliver drøftet ved en senere lejlighed.
4.

B Orienteringspunkt:
Bindende stiftsbidrag 2021
a) Budgetopfølgning 2021
•

Bilag 5: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

b) Ansøgning fra Religionspædagogisk Udvalg om tilladelse til at overføre 50.000 kr. fra budget 2021 til 2022, da
kursus for menighedsrådsmedlemmer og præster pga. corona først afholdes 4.-6. marts 2022
Biskoppen indstiller, at ansøgningen imødekommes.
•

Bilag 6: E-mail af 4. november 2021 fra formand for Religionspædagogisk Udvalg v/ Jens Elkjær Petersen

a) Budgetopfølgningen blev efter drøftelse taget til efterretning. Økonomiansvarlig Peter Meisner-Sørensen inviteres til et
kommende møde for at gennemgå stiftsrådets økonomi.
b) Stiftsrådet godkendte, at beløbet overføres og bliver finansieret af opsparingen.
5.

Beslutningspunkt:

Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag
•

Bilag 7: Oversigt over bevilliget støtte i 2021

a) Ansøgning om en ekstrabevilling på 85.000 kr. til fejring af stiftets 1000-års jubilæum
Biskoppen indstiller at ansøgningen imødekommes.
Stiftsrådet bevilgede på stiftsrådsmødet den 1. september 2021 op til 190.000 kr til fejring af stiftets 1000-års
jubilæum.
• Bilag 8: Ansøgningen
• Bilag 9: Roskilde Stift 1000 år – foreløbigt jubilæumsprogram
b) Ansøgning om tilsagn om op til 100.000 kr. til at få Ely-dokumentet til Danmark i forbindelse med stiftsjubilæet
a) Stiftsrådet besluttede efter drøftelse at imødekomme ansøgningen. Beløbet tages af opsparingen.

6.

b) Stiftsrådet besluttede efter drøftelse at imødekomme ansøgningen. Beløbet tages af opsparingen.
Beslutningspunkt:
Stiftsdagen
a) Fastsættelse af dato for en stiftsdag i 2022.
Dagen var egentlig planlagt til lørdag den 2. april 2022, men foreslås flyttet til efteråret så det nye stiftsråd kan
være med til at sætte sit præg på dagen
b) Nedsættelse af en arbejdsgruppe til at planlægge stiftsdagen 2022
a) Stiftsrådet besluttede at udsætte stiftsdagen til 2023.

7.

b) Stiftsrådet besluttede at udsætte nedsættelse af arbejdsgruppe til næste møde.
Orienteringspunkt:
Roskilde Stifts 1000-års jubilæum den 28. – 30. januar 2022 v/biskoppen
Biskoppen orienterede om jubilæet og om programmet. En efterskole, som skulle have stillet med en teatergruppe og som skulle
have optrådt gratis, har desværre meldt afbud i sidste øjeblik og derfor har man entreret med Rollespilsakademiet som
erstatning. Rollespilsakademiet har givet et tilbud på forestilling.

Man kan allerede nu få billetter til foredragene.
Stiftsrådet hører senere om der vil være mulighed for at deltage i gudstjenesten den 30. januar 2022.
Stiftsrådet drøftede herefter biskoppens orientering.
8.

Orienteringspunkt
Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen
Der har været møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning den 29. oktober 2021
Kirsten Vej Petersen orienterede om status – det har ikke været noget godt år pga. minusrenter.
Der er valgt nye kapitalforvaltere – dette bliver meldt ud på første stiftsrådsmøde i 2022.

9.

Orienteringspunkt:
Himmelske Dage 26. – 29. maj 2022
v/ domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen
Link til Himmelske Dages hjemmeside:
Himmelske Dage, 26. -29. maj 2022Himmelske Dage
Domprovsten orienterede om status. Grib Fremtiden er titlen og det bliver 4 aktive dage.
15. december er der deadline for udvalg tilknyttet Himmelske Dage med at komme med input til programmet. Herefter skal det
besluttes hvad der skal foregå hvor og hvornår.
Møde for alle menighedsråd den 1. december 2021 om at se hvor man kan byde ind som frivillig.
Salmekonkurrencen er slut nu – der er kommet 42 forslag og der er valgt en vinder.
Det er muligt at købe armbånd nu.

10. Orienteringspunkt:
Status for Bibliarium v/ biskoppen
Biskoppen orienterede om, at Bovfonden har givet tilsagn om bevilling på 3 millioner til de næste par års drift, hvis projektet
kommer i gang.
11. Generel orientering om udvalg og netværk

v/biskoppen
Valg af tovholdere fra stiftsrådet til de enkelte udvalg vil blive sat på dagsordenen til næste stiftsrådsmøde.
•

Bilag 10: Brev af 18. oktober 2021 fra Diakoniudvalget vedr. valg af nye medlemmer

Punktet bliver udsat til februar-mødet.

12. Orienteringspunkt
Sidste nyt fra udvalgene
Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem.
a) Strategiudvalget
b) Religionspædagogisk Udvalg
Udvalget har haft møde den 10. november 2021
Næste møde er den 30. marts 2022
c) Kommunikations- og Medieudvalg
d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster
e) Diakoniudvalg
Udvalget har haft møde den 15. november 2021
f) Udvalg for Kirke på Vej
g) Udvalg for Global Kristendom

Udvalget har haft møde den 23. september 2021
h) Grønt Stiftsudvalg
i) Liturgiudvalg
Udvalget har haft møde den 28. september og 2. november 2021

13. Orientering fra stiftet v/biskoppen
Biskoppen orienterede om:
• Projekt om Folkekirkens Grønne Omstilling vandt budgetsamrådet m.fl.’s tilslutning og har fået en 4-årig bevilling på 4,2
mill. om året. Har netop ansat en projektleder og skal have ansat en projektmedarbejder. Første opgave bliver en
åbningskonference den 16. maj 2022. Folkekirkens Grønne Omstilling bliver ikke kun en inspiration, men dokumentation
(fx måle effekt af det man sætter i gang). Går for alvor i gang fra 1. januar 2022
• Corona er stadig hos os og vi lever med nogle restriktioner som fx coronapas i kirkerne
• Orientering om de kommende ledige provstestillinger
14.
Eventuelt
15. Kommende møder og øvrige vigtige datoer:
Stiftsrådsmøder:
• 24. februar 2022
• 17. maj 2022
• 8. september 2022
• 6. oktober 2022
• 7. december 2022
Øvrige datoer
•
Virtuelt møde den 19. januar 2022 for nyvalgte formænd for stiftsrådene
•
Stiftsjubilæum i Roskilde fredag den 28. januar til søndag den 30. januar 2022
•
Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer den 5. marts 2022 i Odense
•
Himmelske Dage i Roskilde den 26.- 29. maj 2022

